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Apresentação
A Universidade Vale do Rio Doce realiza entre os dias 05 e 07 de novembro de
2014, o 12° Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica. Evento este, que orgulhosamente, vem sendo realizado de forma ininterrupta e envolvendo de forma
cada vez mais abrangente, pesquisadores e bolsistas da iniciação científica.
Por esta razão, ganha relevância no calendário acadêmico e expressa o compromisso desta Universidade em realizar relevantes pesquisas e ao mesmo tempo promover no âmbito na região, espaço para socialização da produção de
conhecimento, quer concernente aos Programas de Pós-graduação Stricto e
Lato Sensu, quer concernente aos diversos cursos de graduação ofertados pela
Univale e demais Instituições de Ensino Superior participantes.
Nesta 12ª edição, o Simpósio foi reconfigurado em termos estruturais, logísticos
e pedagógicos para melhor atender aos participantes de Minas Gerais e outros
Estados. Estima-se receber aproximadamente trezentas pessoas que participarão como ouvintes ou como apresentadores de trabalhos acadêmicos nas
modalidades: mesa redonda, comunicação oral e banners.
O tema convergente do evento aponta para o desafio de propiciar espaço para a
comunidade acadêmica refletir sobre a “Realidade dos Vales” do Mucuri, Jequitinhonha, Aço, Rio Doce e outras regiões cujos problemas sociais e de desenvolvimento requeiram da academia grande compromisso social.
Espera-se que o intercâmbio de conhecimento propiciado pelo 12º Simpósio
aproxime docentes e discentes, pesquisadores e pesquisadoras, grupos de
pesquisa institucionais e interinstitucionais e, sobretudo propicie por meio da
interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a
busca incessante por saberes e práticas que colaborem para o desenvolvimento
regional e para a promoção da vida em todas as suas formas e manifestações.
Que todos (as) sejam bem-vindos (as), que se sintam bem entre nós e estejam
novamente conosco nos próximos eventos trazendo consigo novas contribuições.

Profª. Drª. Eunice Maria Nazarethe Nonato
Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof.ª Lissandra Lopes Coelho Rocha
Pró-Reitora Acadêmica

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

7

Sumário
Ciências Exatas e da Terra
Um ambiente para a criação de microprocessadores.....................................16
Ciências Ciências Biológicas
Avaliação do comportamento clínico de indivíduos infectados com Mycobacterium leprae, submetidos ao tratamento poliquimioterápico associado com o
bioterápico Tuberculinum, como coadjuvante na terapia da hanseníase ......18
O papel neuroprotetor do eixo ACE2/Ang-(1-7)/MAS em fatias de cérebro de
camundongo submetidas a isquemia in vitro...................................................19
Avaliação de riscos e da amplitude de contaminação das águas de abastecimento de Vitória-ES, por anticoncepcionais femininos e possíveis soluções
para o problema.................................................................................................20
Avaliação da intensidade de infecção por dois métodos coproscópicos no diagnóstico da esquistossomose mansônica e avaliação dos fatores relacionados
à infecção em habitantes de uma área endêmica............................................21
Engenharias
Comércio informal de vendedores ambulantes da cidade de Governador Valadares: um estudo de caso com vendedores de cachorro quente................23
Aproveitamento de resíduo de rocha ornamental como material de construção
civil.......................................................................................................................24
Aimportância social e ambiental da coleta seletiva de lixo em Governador Valadares......................................................................................................................25
Sistema de Irrigação controlado por Computador via Web para utilização sustentável de Recursos Hídricos...........................................................................26
Aços para motores elétricos...............................................................................27
Aproveitamento de Lodo de Estação de Tratamento de Água (ETA) como Material de Construção Civil...................................................................................28
Tratamento de água e de esgoto em uma indústria de laticínios do Vale do Rio
Doce....................................................................................................................29
Comércio informal em Governador Valadares: estudo de caso com um vendedor ambulante de churrasquinho......................................................................30
Liga alternativa de Al-Sn-Zn para a microeletrônica........................................31
Ciências Biológicas
Promoção de estratégias de controle e prevenção da esquistossomose e ou8

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

tras parasitoses intestinais na Comunidade Quilombo Água Preta de Baixo,
município de Ouro Verde de Minas, MG..........................................................33
A saúde bucal na perspectiva dos emigrantes valadarenses retornados dos
EUA.....................................................................................................................34
Atividades físicas associadas ao controle da Hipertensão Arterial Sistêmica..35
Aimportânciadaequipemultiprofissionaldesaúdenaorientaçãoaopacientehipertenso....................................................................................................................36
Contribução do estágio de fisioteraía da Universidade Vale do Rio Doce na estratégia Saúde da Famíia 1 no bairro Santa Helena na cidade de Governador Valadares.......................................................................................................................37
Avaliação antropométrica de meninos praticantes de futsal...........................38
Interferência da situação conjugal de gestantes na Percepção do Suporte Familiar....................................................................................................................39
Assentamento Rural Cachoeirinha: Análise microbiológica da água como parte integrante do processo de educação em saúde e ambiente......................40
Saúde bucal de indivíduos com múltiplas deficiências....................................41
Atendimentos das vítimas de parada cardiorrespiratória atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Governador Valadares – MG no segundo semestre de 2013...................................................................................42
Prevalência dos atendimentos do SAMU-GV referente ao triênio 2009-2011.........43
Perfil epidemiológico do indivíduo idoso saudável da Casa Unimed de Governador Valadares - MG........................................................................................44
Ergonomia e Saúde – Relato de Caso de uma Manicure...............................45
Importância da estruturação de um Banco de Dentes Humanos numa Faculdade de Odontologia..........................................................................................46
Estudo exploratório de saúde e ambiente em comunidades rurais de Tumiritinga/MG.................................................................................................................47
Representação social sobre a hanseníase para um grupo de moradores numa
comunidade de um município do leste mineiro................................................48
Do conhecimento à percepção: a hanseníase sob a perspectiva de residentes
de um município mineiro....................................................................................49
Avaliação da expressão de quimiocinas e seus receptores em resposta a infecção endodôntica experimental em camundongos isentos de germes......50
Cumprimento das estratégias preconizadas pelo Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) em um município mineiro.....51
Hipertensão Arterial Sistêmica: percepções de pacientes sobre o tratamento
da doença...........................................................................................................52
Práticas comportamentais que interferem no controle da pressão arterial.....53
Desafios da atuação dos psicólogos nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.........................................................................................................................54
A Psicologia na Atenção Básica à Saúde: Visão dos médicos da Estratégia de
Saúde da Família................................................................................................55
Acesso de Primeiro Contato: utilização da Estratégia de Saúde da Família na
Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

9

perspectiva da população idosa........................................................................56
Influência das Representações Sociais na adesão ao controle da Hipertensão
Arterial Sistêmica................................................................................................57
Comportamentos associados ao controle da Hipertensão Arterial Sistêmica:
análise a partir do Grade of Membership (GoM)..............................................58
Avaliação clínica, parasitólogica e histopatológica de cães naturalmente infectados com Leishmania infantum provenientes de Governador Valadares – MG....59
Perfil de vítimas envolvidas em acidentes com motocicletas atendidas por um serviço público de urgência em um município mineiro no período de 2006 a 2011.....60
Conhecimento dos direitos relativos ao atendimento odontológico entre os
usuários da Estratégia de Saúde da Família....................................................61
Doenças bucais mais prevalentes em crianças na faixa etária de 7 a 12 anos...........62
Impacto das doenças bucais na qualidade de vida de crianças de 8 a 10 anos.....63
Ciências Sociais Aplicadas
Produção coletiva e colaborativa de conhecimentos na web: o uso da Wikipédia como fonte de informação para o jornalismo.........................................65
Família: Um desafio para o Assistente Social – A Experiência da Instituição
Orep Itaka Escolápios – Governado Valadares - MG.......................................66
O jornalismo na era digital: reflexões sobre uma (re)construção....................67
Territórios Midiáticos: experiências da implementação de um grupo de estudos
no curso de Jornalismo da Univale....................................................................68
Uso dos Blogs em sala de aula: Experiências do curso de Jornalismo da Univale......................................................................................................................69
Experiência acadêmica “extra muro’’: Os estágios em TV na formação dos
alunos de Jornalismo da UNIVALE...................................................................70
O sistema de escrituração contábil digital e a vigilância continuada do Estado........71
A continuidade do pensamento de Adam Smith na Teoria dos Sentimentos
Morais e A Riqueza das Nações........................................................................72
A influência do uso abusivo de álcool e drogas na ocorrência do crime de homicídio: o Caso Dininha......................................................................................73
Viajando pelo Jornal Hoje: os destinos turísticos do “Tô de folga”..................74
Tourism News: reflexões sobre construção da notícia e narrativa televisiva de
destinos turísticos...............................................................................................75
Produção de textos colaborativos: experiências do curso de Jornalismo da Univale......................................................................................................................76
A pesquisa científica em exibição na TV Univale: O caso da divulgação dos
resultados do território Indígena no Leste Mineiro............................................77
Migração, educação e saber escolar na contemporaneidade........................78
O jornal-laboratório “Giro Acadêmico” e sua função enquanto instrumento pedagógico do curso de Jornalismo da Univale...................................................79
A ineficácia da lei de responsabilidade fiscal ante ao controle dos gastos públicos........80
10

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

Regulação territorial e processos de legitimação de terras em Minas Gerais...........81
O território da crackolândia: um “novo-antigo” calcanhar de Aquiles do Centro
de Governador Valadares/MG..........................................................................82
Ciências Humanas
Territórios das Cheias do Rio Doce: Memórias e sentido de pertencimento dos
moradores do bairro São Paulo – Governador Valadares/MG.......................84
Escola de tempo integral/integrada: por um melhor aproveitamento do tempo e
espaço.................................................................................................................85
Educação infantil em tempo integral: considerações sobre o ensino bilíngue
em uma instituição de Governador Valadares..................................................86
Igualdade e diferença: a questão de gênero e diversidade sexual no território escolar.....................................................................................................................87
A percepção dos/as educandos/as e dos/as educadores/as da rede municipal
de ensino de Governador Valadares sobre a Educação Social......................88
Projete: conhecendo a Estação de Tratamento de Esgoto.............................89
Horta Ativa: reconstruindo e legitimando um espaço educativo......................90
Um pingo de gente no meio ambiente..............................................................91
Migração e saúde: transtorno mental................................................................92
Casamentos transnacionais: Construindo ou reconstruindo uma identidade.
O caso de brasileiras casadas com estrangeiros.............................................93
Ambiente limpo, atitude consciente...................................................................94
Projeto “A história do nosso bairro”....................................................................95
Turma da Mônica: o que nos conta Maurício de Souza sobre educação ambiental..................................................................................................................96
A lagoa do bairro como espaço que educa.......................................................97
Rompendo muros - Uma análise das cartografias feitas nas escolas de atuação do projeto PIBID........................................................................................98
Gentileza urbana e espaços educativos – Centro de Zoonoses no Bairro Santos Dumont/GV...................................................................................................99
Assentamento Rural Cachoeirinha: uma proposta de educação em saúde e
ambiente no território do Vale do Rio Doce.....................................................100
Direito à educação inclusiva.............................................................................101
O que é cumprir a Lei? – Representações Sociais de apenados................102
Presença de referência aos laços parentais no discurso do homicida sobre
crime e punição................................................................................................103
Cartografia do entorno da Escola Municipal Chico Mendes/GV – reconhecendo territórios, sujeitos e práticas......................................................................104
O jardim da escola como espaço educativo..................................................105
“Eu vou estudar e trabalhar”: o discurso clínico institucionalizado da renovação total
em adolescentes homicidas em cumprimento de medida socioeducativa............106
Projeto Cartografia do entorno da Escola Helvécio Dahe: (re)significação de
Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

11

espaços e identidades......................................................................................107
A atual preocupação com a comunicaçao do aluno surdo no plano educacional
e sua territorialidade.........................................................................................108
Diversidade, Inclusão, Cinema: relato de experiência...................................109
Educação em Tempo Integral: relações entre o brincar e o processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil no contexto do PIBID......................110
A representaçãosocialdonegroemanúnciospublicitáriosveiculadosemrevistas
de circulação nacional.......................................................................................111
A importância da família na formação da personalidade...............................112
Mulheres Assassinas: O crime e a lei na perspectiva das infratoras............113
Levantamento das hipóteses diagnósticas obtidas através do estágio básico I
no segundo semestre de 2013 e posteriores encaminhamentos..................114
Rompendo as margens: As enchentes do Rio Doce e o cotidiano dos bairros
ribeirinhos em Governador Valadares.............................................................115
A formação histórica do Território de Xonin de Cima (GV/MG): as percepções
de Raimundo e Oberg......................................................................................116
Casamentos transnacionais entre brasileiras e portugueses........................117
As contribuições do PIBID para a formação dos futuros professores da Educação Infantil.....................................................................................................118
Fazendo arte no jardim da escola....................................................................119
Expectativas dos alunos formandos de Psicologia do ano de 2013 da Univale
em relação ao mercado de trabalho................................................................120
Violência doméstica suas nuances e consequências para crianças e adolescentes................................................................................................................121
Um estudo exploratório sobre Bullying no território universitário..................122
Governador Valadares: território de emigração/imigração internacional na atualidade...............................................................................................................123
Treinamento empresarial x Formação pedagógica: Divergências, convergências e ressignificação.......................................................................................124
Reflexões sobre arte contemporânea – Land Art e o ensino-aprendizagem para
o ensino médio.................................................................................................126
Iniciação dos alunos do curso de Letras à docência na Escola de Tempo Integral: uma experiência de ensino de Língua Portuguesa através dos gêneros
textuais .............................................................................................................127
Educação Social nas escolas municipais de Governador Valadares, via Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID: uma novidade
para muitos educadores..................................................................................128
Jornal em foco: uma experiência do sub projeto PIBID/Letras com os gêneros
textuais .............................................................................................................129
Oralidade e escrita: uma observação da produção textual dos alunos da Escola Municipal Duque de Caxias.....................................................................130
A formação do professor de Línguas a partir da experiência com o subprojeto
de Letras para o PIBID.....................................................................................131
12

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

PIBID/Letras/Univale: uma experiência com gêneros textuais na Escola de
Tempo Integral em Governador Valadares.....................................................132
Aprendendo a docência no contexto da Escola de Tempo Integral: uma experiência de ensino-aprendizagem através dos gêneros textuais....................133
O trabalho com Gêneros Textuais no contexto escolar: uma experiência vivenciada pelos alunos de Letras através do PIBID........................................134
Contadores de Histórias: uma experiência dos alunos do curso de letras no
subprojeto para o PIBID...................................................................................135
A proficiência na língua inglesa e sua relação com o sucesso econômico na
experiência migratória de brasileiros nos Estados Unidos............................136
A influência do positivismo na literatura realista.............................................137
O PIBID como estratégia na formação de professores: reflexão dos graduandos do curso de Letras 2014/Univale.............................................................138
Gêneros Textuais e Perspectiva Acional no Ensino-Aprendizagem da Língua
Inglesa...............................................................................................................139
Gêneros Textuais na Escola Tempo Integral: uma experiência dos graduandos
em Letras no PIBID/Univale.............................................................................140
Abordagem territorial como estratégia para o desenvolvimento...................142
A extensão universitária como estratégia de vivência da prática pré-profissional em educação física no território do Mucuri...............................................143
Imigração: identidade e valores culturais em Teófilo Otoni............................144
Educação, Juventude e Violência: nos caminhos e descaminhos do contexto
de privação de liberdade e construção de projetos de futuro........................145
A configuração do território do Núcleo Timbuy: Projeto de governo e imigração
italiana...............................................................................................................146
Território midiático: a produção de notícias como processo da construção social da realidade................................................................................................147
A voz narrativa no conto “A cartomante”, de Machado de Assis...................148
Novas abordagens para detecção, tratamento e controle de doenças negligenciadas................................................................................................................149
Território e Imigração no discurso: sobre a imigração alemã em Teófilo Otoni
e os seus impactos culturais............................................................................150
A Escola Municipal Laura Fabri: território, retratos e desafios.......................151
Cartografias e práticas escolares - A escola e seu entorno como espaço sociocultural e educativo...........................................................................................152
Cartografias: práticas do PIBID/UNIVALE......................................................153
Glomerulonefrite Pauci Imune em Paciente com Esclerose Sistêmica.......154
Movimentos migratórios e a formação dos “territórios”.................................155
Avaliação dos resultados a longo prazo das fraturas instáveis do radio distal tratadas com redução incruenta e fixação percutânea com fios de Kirschner.......156
Amputação traumática no Hospital Regional de Governador Valadares no ano
de 2013.............................................................................................................157
Ligações migratórias de brasileiros para Estados Unidos e Portugal...........158
Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

13

Território e Imigração no discurso: sobre a imigração alemã em Teófilo Otoni e
os seus impactos culturais...............................................................................159
Aconfiguração do território do Núcleo Timbuy: Projeto de governo e imigração italiana..................................................................................................................160
Migração, ocupação e modernização do território do Vale do Rio Doce.....161
Os espaços não-escolares como forma de atuação do pedagogo na educação social..........................................................................................................162
Funções do pedagogo (a) nos espaços educativos não escolares: uma percepção a partir do estágio, aliando teoria e prática.......................................163
Pedagogia e Educação Social: juntas pela aprendizagem dos direitos.......164
; Trabalho e Educação como premissas da dignidade humana, em territórios
do sistema prisional..........................................................................................165
Trabalho e Educação como premissas da dignidade humana, em territórios do
sistema prisional...............................................................................................167
Delinquência juvenil: vetores da criminalidade e sistema de direito positivo......171
Redução da idade penal: ainda um debate?.................................................172
Evolução do pensamento criminológico e a posição da criminologia crítica......173
I/Emigração em Itueta e Santa Rita do Itueto – a chegada dos nonos e a partida de seus descendentes para a Itália...........................................................174

14

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

15

Um ambiente para a criação de microprocessadores
Thomas Werner Jeffré
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Microprocessador, hardware, simulação, HDL, FPGA.
Área de conhecimento: Ciência da Computação - 1.03.00.00-7
Introdução: Várias universidades brasileiras oferecem projetos de desenvolvimento de um microprocessador. A universidade possui uma placa
protótipo FPGA que facilita tais projetos. Criar o planejamento de um
microprocessador é somente o primeiro passo de um projeto de desenvolvimento onde a verificação do desenho e a operação são fases indispensáveis desse projeto. Objetivo: Criar um ambiente onde possa planejar, verificar e operar microprocessadores experimentais. Demonstrar
a exigibilidade de tais projetos com um processador exemplar. Método:
Criar um circuito de monitoramento para os microprocessadores. O planejamento do circuito é executado em uma linguagem de descrição de
hardware (VHDL). O mesmo passa por testes inicias em um simulador, é
criado dentro de um FPGA e testado conclusivamente com um software
de operação. Programar um software de operação para a troca de telegramas de comando e resposta com o circuito de monitoramento. Os microprocessadores criados neste ambiente devem ser ligados à interface
do circuito de monitoramento. A verificação da conexão será efetuada no
simulador, todo o resto da verificação como programação e operação do
microprocessador baseada no software desenvolvido. Resultados: O circuito de monitoramento e o software de operação foram realizados. Estes
artefatos foram integrados no ambiente CAD do fornecedor do sistema
protótipo do FPGA. A realização do microprocessador XYSC-1 mostra a
funcionalidade dos conceitos e dos artefatos do projeto. A combinação
do circuito de monitoramento com o software de operação substitui a
funcionalidade de um BIOS na fase boot do processador. Conclusões:
A universidade agora possui um ambiente sofisticado para projetos de
criação de microprocessadores experimentais.
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Avaliação do comportamento clínico de indivíduos infectados
com Mycobacterium leprae, submetidos ao tratamento poliquimioterápico associado com o bioterápico Tuberculinum,
como coadjuvante na terapia da hanseníase
Andressa Silveira Delziovo; Walace Olímpio de Oliveira; Uly Crisla Ferreira Alves; Alexandre Castelo Branco; Regina Lúcia Barbosa Cypriano;
Katiuscia Cardoso Ramalho; Marco Aurélio Rodrigues Pifano; Gulnara
Patrícia Borja Cabrera
Universidade Vale do Rio Doce; SMS / CREDEN-PES GV; Hospital Regional de Governador Valadares
Palavras-chave: Hanseníase, homeopatia, acompanhamento farmacoterapêutico.
Área do Conhecimento: Farmacologia Clínica - 2.10.08.00-0
Introdução: O município de Governador Valadares apresenta um risco
relativo de 4,018 casos de hanseníase, classificando-o como hiperendêmico. Objetivo: Avaliar o comportamento clínico de indivíduos infectados
com Mycobacterium leprae, frente ao bioterápico Tuberculinum, como
coadjuvante na terapia da hanseníase. Metodologia: Estudo comparativo
de dois esquemas terapêuticos em pacientes com hanseníase multibacilar atendidos no CREDEN-PES/SMS-GV. O grupo denominado CURA,
recebeu o tratamento convencional PQT-MB, enquanto o grupo VIDA, recebeu o tratamento convencional associado com o Tuberculinum, administrado sob supervisão mensal da equipe do CREDEN-PES. A duração
do tratamento nos grupos foi de um ano. Foi avaliada a evolução clínica
durante um ano através de escores agrupados em 3 graus. O Grau 0 foi
o assintomático, Grau 1 (fadiga, edema, febre, eritema); Grau 2 (manchas, nódulos, dor); Grau 3 (parestesia, esclerose, neuropatias). A média
e o intervalo de confiança (IC) 95% do escore foram calculados nos dois
grupos. Também foi calculada a média e IC 95% do índice baciloscópico (IB) antes do tratamento nos dois grupos, e somente após no grupo
VIDA. Resultados: No grupo CURA, a média do IB antes do tratamento
foi 2,23 (IC95% 0-4,63), enquanto que no grupo VIDA foi 2,93 (IC95%
0,59-5,27). No grupo VIDA o IB após o tratamento foi 2,1 (0-4,39), não
se observou diferenças significativas antes e após o tratamento no grupo VIDA apesar de que o IB pós diminuiu em 1,39 vezes comparado ao
IB antes do tratamento. A respeito da clínica, no grupo CURA a média
foi 149,33 e o IC95% (140-157,96), enquanto que no grupo VIDA 91,54
IC95% (83,89-99,8). Aparentemente o escore foi menor no grupo VIDA, e
a média está fora do IC95% do grupo CURA. Conclusões: Os resultados
demonstraram que o grupo que recebeu o Tuberculinum apresentou um
menor escore, sugerindo intervenção da homeopatia no grupo VIDA que
necessita ser elucidado com novos estudos.
Contato: andressadelziovo@hotmail.com
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O papel neuroprotetor do eixo ACE2/Ang-(1-7)/MAS em fatias
de cérebro de camundongo submetidas a isquemia in vitro
André Luiz de Oliveira, Hércules Ribeiro Leite; Talita Helen Ferreira e
Vieira; Robson Augusto dos Santos; André Ricardo Massensini
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Angiotensina-(1-7), MAS, AVE, SRA, Cérebro.
Área do conhecimento: Ciências Biológicas – 2.00.00.00-6
Introdução: Angiotensina-(1-7) é um fragmento bioativo, identificado dentro do Sistema Renina-Angiotensina (SRA); é gerado predominante pela
ação catalítica da ECA2 sobre Ang-II e se liga ao receptor acoplado a
proteína G – MAS, amplamente distribuído nos tecidos cerebrais. Estudos recentes têm demonstrado que Ang-(1-7) promove efeitos benéficos
contra o AVE isquêmico. Objetivo: neste trabalho, nós avaliamos o papel
neuroprotetor do eixo ECA2/Ang-(1-7)/MAS frente a isquemia cerebral.
Métodos: nós avaliamos a morte celular em fatias cerebrais de camundongos (hipocampo e córtex) submetidos a isquemia in vitro durante 60
minutos. Nós usamos camundongos machos C57BL/6 Knockout para o
receptor MAS (MAS KO) (7-8 semanas de idade, N=9), e depois usamos
camundongos machos C57BL/6 selvagens (7-8 semanas de idade N=9),
sendo que as fatias receberam tratamento com Ang-(1-7) 100nm. Após
a isquemia in vitro, as fatias cerebrais dos camundongos MAS KO e Selvagens foram analisadas e a morte celular quantificada. Resultados: as
fatias hipocampais de camundongos MAS KO foram protegidas durante
a isquemia cerebral, enquanto as fatias hipocampais de camundongos
selvagens tiveram alta morte celular (3,158±0,3061 vs 7,590±1,674).
Não houve diferença entre as fatias corticais de camundongos MAS KO
e Selvagem (4,464±0,5493 vs 5,272±0,8695). A morte celular diminuiu
nas fatias hipocampais de camundongos selvagens tratados com Ang(1-7), enquanto que as fatias não tratadas aumentaram a morte celular
(4.040±1,358 vs 7,590±1,674). Não houve diferente entre as fatias corticais dos grupos tratados e não tratados com Ang-(1-7) (5,272±0,869
vs 4,725±0,7642). Conclusão: baseado neste trabalho, nós concluímos
que Ang-(1-7) promove neuroproteção no modelo proposto. Além disso
este trabalho sugere que Ang-(1-7) pode desempenhar ações através de
outros mecanismos, e não apenas sobre o receptor MAS, o que requer
mais estudos para ser esclarecido.
Apoio: FAPEMIG; CAPES; CNPq.
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Avaliação de riscos e da amplitude de contaminação das
águas de abastecimento de Vitória-ES, por anticoncepcionais
femininos e possíveis soluções para o problema
Anelise Gomes de Mello; Fernanda Zanetti Pozzi; Caio S. Lima; Marcos
Lamartine Conceição
Faculdade Multivix
Palavra-chave: argila – contaminação, hormônios, estrogênio.
Área de conhecimento: Biofísica de Processos e Sistemas - 2.09.03.00-6
Introdução: Um dos campos mais proeminentes da química ambiental é
o estudo de micropoluentes orgânicos em ambientes aquáticos. Micropoluentes orgânicos são substâncias que mesmo estando presentes em
pequenas concentrações, são capazes de desencadear efeitos sobre os
sistemas em que são introduzidos. São classificados como micropoluentes os compostos químicos detectados em concentrações abaixo de 1
parte por milhão (1 mg/ L). Objetivo: O objeto da pesquisa é o hormônio
feminino sintético cujas doses diárias tem provocados desequilíbrios em
ecossistemas distintos, pois atinge tanto microinvertebrados até grandes
vertebrados afetando o desenvolvimento saudável da prole e provocar o
meio científico e social para uma discussão levantando a dimensão do
problema e suas consequências, apresentando uma contribuição para
sua resolução. Método: Após um levantamento de algumas bacias que
abastecem a grande Vitória com água para tratamento e distribuição para
a população, coletamos amostras de águas para análise, levantamos
junto as redes de farmácias e órgãos públicos o quantitativo de estrogênio que é oferecido á população feminina sexualmente ativa. Resultados:
A analise das amostras colhidas apresentaram estrogênio a 1,2[ppm]
parte por milhão . A quantidade de anticoncepcional feminino contendo
estrogênio oferecido à baía de Vitória é da ordem de 200 toneladas/ano,
considerando um numero de 750 mil mulheres sexualmente ativas na
área da grande Vitória.. Conclusão: É de extrema necessidade o desenvolvimento de uma tecnologia para solução deste grave problema.
Apoio: FAPES – Fundação de apoio a pesquisa do ES;
Contato: Multivix – Vitória anelise_mello_@hotmail.com
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Avaliação da intensidade de infecção por dois métodos coproscópicos no diagnóstico da esquistossomose mansônica e avaliação dos fatores relacionados à infecção em habitantes de uma área endêmica
Frederico Alves Fonseca; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Esquistossomose Mansônica; Kato-Katz, HPJ, Prevalência; Conhecimento.
Área de conhecimento: Ciências Biológicas - 2.13.00.00-3
Introdução: No Brasil a esquistossomose atinge entre 2,5 a 6 milhões
de indivíduos sendo que 25 milhões vivem em área de risco. O diagnóstico adotado é atualmente baseado na detecção de ovos do parasito
nas fezes, técnica barata, de fácil execução, e que fornece informações
básicas sobre a prevalência e intensidade de infecção. Contudo existem
limitações tais como a falta de sensibilidade, especialmente nas áreas de
baixa endemicidade e, entre infecções individuais com carga parasitária
baixa. Objetivo: Avaliar dois métodos parasitológicos para o diagnóstico
da esquistossomose mansoni numa área de baixa transmissão, na localidade de Novo Oriente de Minas- MG. Método: Um total de 179 pessoas
participou da pesquisa. Três amostras de fezes foram obtidas e analisadas utilizando o método Kato-Katz (duas lâminas da primeira, duas da
segunda e terceira amostra, totalizando 06) e o método parasitológico
HPJ, o qual foi realizado de forma quantitativa. Além disso, um questionário socioeconômico e de conhecimento da população foi aplicado. A
análise dos dados envolveu determinação da prevalência, sensibilidade
dos métodos diagnósticos, carga parasitária e definição de um “Padrão
Ouro”, consistindo da soma de todas as amostras e lâminas examinadas
pelo método de Kato-Katz e pelo método de HPJ. Resultados: Os resultados mostraram, na comparação da prevalência obtida com uma única
lâmina pelo método de Kato-Katz e com o “Padrão Ouro”, um aumento
da taxa de positividade de 8,37% para 43,57% na população, ou seja,
um aumento de 5,0 vezes neste índice. Isto indica que a prevalência da
esquistossomose obtida com uma lâmina de Kato-Katz, está sendo significativamente subestimada em áreas consideradas de baixa transmissão
sendo necessário que haja um aumento no número de lâminas e amostras para se obter um resultado mais fidedigno. Os resultados dos questionários demonstram que as ações de saúde para o controle da doença
é pouco resolutiva, havendo a necessidade de mobilização comunitária
e intensificação das ações em saúde como uma das formas para reduzir
a prevalência da doença.
Contato: fredy.logan@hotmail.com
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Comércio informal de vendedores ambulantes da cidade de
Governador Valadares: um estudo de caso com vendedores
de cachorro quente
Alice Silvestre; Vitor L. Fanti, Sthefane N. Perront; Wellington Gomes
Campos, Renata B. F. Campos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Cadeia de suprimentos, Mercado informal, Gestão dos
resíduos.
Área do conhecimento: Engenharia de Produção - 3.08.00.00-5
Introdução: Foi proposto para os alunos de Engenharia de produção, do
7º período, especificamente pelas disciplinas de Logística e cadeia de
suprimentos e Gestão ambiental, um estudo analisando a logística do
processo de produção e venda de ambulantes no comércio informal de
Governador Valadares. Neste sentido o trabalho proposto levou os alunos a verificarem por meio de um estudo de caso se a logística adotada é
a mesma estudada durante as aulas, por meio da comparação da teoria
com as observações feitas em campo. Objetivo: conhecer os processos
logísticos do negócio e identificar os impactos ambientais do mesmo,
buscando soluções para o processo de fabricação e para o aspecto ambiental, no sentido de reduzir possíveis impactos. Método: Foi escolhido
um voluntário que comercializa cachorro quente em um bairro de Governador Valadares por mais de 10 anos. Foi feita uma entrevista com o
colaborador a partir de um questionário semi-estruturado. Além disso, os
alunos farão uma visita, para o acompanhamento in loco de um dia de
produção e venda de modo que todo o processo seja registrado. Resultados: Após analise esperamos conhecer o perfil deste participante, como
ele faz gestão de seu negócio, descobrir as limitações e se possível norteá-lo, com foco na melhoria do processo de produção em seu negócio.
Espera-se também oferecer uma contrapartida para o participante por
meio de sugestões. Conclusões: O estudo inicial feito nesta investigação
permite notar que a logística adotada a partir de tentativas e erros difere
da teoria estudada sendo possível a implantação de técnicas para aperfeiçoar a produção, aumentar lucros e reduzir impactos ambientais.
Contato: lyce_gv@hotmail.com
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Aproveitamento de resíduo de rocha ornamental como material
de construção civil
Carla Baraqui da Costa; Lorena Silva Lopes; Antonio Augusto Lopes Marins; Paulo Cezar Martins da Cruz; Marcos Lamartine Conceição
Faculdade Multivix; Universidade Federal do Espírito Santo
Palavras-chave: Rochas, resíduos, material de construção.
Área de conhecimento: Materiais e Componentes de Construção 3.01.01.01-8
Introdução: O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de
rochas ornamentais do mundo. Entre elas, destacam-se o mármore, o
granito, o diorito, e o gnaisse, comercialmente conhecidos por mármore
e granito. O estado do Espírito Santo é o principal polo de rochas ornamentais do país instalado na região de Cachoeiro de Itapemirim, Nova
Venécia. Em busca de amenizar e/ou solucionar o problema da geração
de resíduos, várias pesquisas são realizadas para desenvolverem técnicas para utilização desses resíduos como matéria prima na confecção
de componentes com valor agregado. Objetivo: Incorporar este resíduo
ao traço de concreto sem fins estruturais e blocos de pavimentação para
trafego urbano transformando um resíduo em melhoria da qualidade de
vida, transformando uma atividade industrial sustentável. Método: Após
coleta do resíduo seco e triturado foi feito a análise granulométrica. As
técnicas de Difração de Raios X e XPS foram utilizadas para caracterização do resíduo. De acordo com as NBRs foram escolhidos três traços
para corpos de provas cilíndricos e a areia utilizada foi de rio. Após modelagem foram ensaiados mecanicamente, tração, compressão, dureza
e porosidade. Resultados: Os ensaios iniciais apontam para uma utilização segura em concreto sem apelo estrutural e blocos de alvenaria
e pavimentação, pois atende as normas técnicas. Conclusão: Como os
estudos ainda estão na segunda fase, traços alternativos também devem
ser estudados, porém que sejam viavelmente econômicos. O ferro contido no resíduo ficou abaixo de 1,5% em massa, devido ao uso do multifio
no corte.
Apoio: FAPES – Fundação de apoio a pesquisa do ES;
Contato: Multivix – Vitória. carlabdc@hotmail.com
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A importância social e ambiental da coleta seletiva de lixo
em Governador Valadares
Débora Tameirão Lisboa; Geraldo Fernandes Murta Neto; Caio Martins
Cezar; Eron Moreira; Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Lixo, coleta seletiva, socioambiental, educação ambiental.
Área de conhecimento: Limpeza Pública - 3.07.03.05-0
Introdução: Diante padrão de consumo da sociedade atual, a geração de
resíduos tem se tornado um sério problema social e ambiental. Uma possibilidade de transformar essa condição problemática em solução pode
ser a reciclagem do lixo a partir da coleta seletiva. A presente investigação é parte dos requisitos para aprovação na da disciplina Educação
Ambiental do curso de Engenharia Ambiental da UNIVALE e se constitui
em uma atividade prática. Objetivo: Entender como se dá a seleção dos
resíduos sólidos em Governador Valadares e quem são os responsáveis
por esse trabalho. Aproximar os alunos e sensibilizá-los para de questões e possibilidades relativos a problemas ambientais contemporâneos,
trazendo aos alunos conhecimento prático e vivencia socioambiental,
além da intenção avaliativa do trabalho. Método: Para a realização deste
trabalho o grupo fez a distribuição de tarefas e elaborou um roteiro prévio
para a produção de um documentário sobre a coleta seletiva. Em seguida aconteceu uma visita à sede da Associação de catadores de materiais
recicláveis Natureza Viva de Governador Valadares (ASCANAVI) onde
foram feitas entrevistas com alguns de seus associados. Também foi
entrevistada uma de suas fundadoras e cidadãos atendidos pela coleta
seletiva da cidade de Governador Valadares. Resultados: Até o presente momento a maior parte das entrevistas propostas foram realizadas,
gerando uma sinopse e o projeto do documentário está em processo
de edição. O trabalho permitiu compreender dificuldades enfrentadas e
as soluções encontradas pelos sujeitos envolvidos nesta iniciativa, bem
como os benefícios gerados para o ambiente urbano e a sociedade. Conclusões: Poucas pessoas têm conhecimento do prejuízo causado pelo
consumo excessivo e resíduos gerados, assim como do processo de reciclagem e da coleta seletiva que é realizada na maioria dos bairros da
cidade e da grande importância dessa simples atitude.
Apoio: ASCANAVI, UNIVALE.
Contato: debora.tameirao@yahoo.com.br
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Sistema de Irrigação controlado por Computador via Web
para utilização sustentável de Recursos Hídricos
Gabriel dos Reis Conceição; Mateus dos Reis Conceição; Wilians Dias;
Marcos Lamartine Conceição
Faculdade Multivix
Palavras-chave: Irrigação, sustentabilidade, telecomunicações.
Área de conhecimento: Sistemas de Telecomunicações - 3.04.06.03-0
Introdução: Aproveitar os recursos hídricos é de fundamental importância
para manter o agricultor no campo e garantir o alimento necessário e a
condição material de existência. Um sistema de Irrigação torna-se necessário em praticamente toda atividade agrícola, pois os índices pluviométricos não indicam um futuro confortável para este ramo da economia.
Método: Uma placa de comunicação foi projetada para obter dados do
Sistema de irrigação e enviá-lo via Web e proporcionar a interação com
o campo mesmo que o responsável pela atividade agrícola esteja até
fora do país. Nessa placa podem ser acoplados 8 sensores para leitura e
envio de dados simultâneos , oferecendo assim uma rapidez de informação. Caso necessite de algum ajuste, uma mensagem de texto é enviado
para os celulares cadastrados e um email. Resultados: Os dados obtidos
dos sensores foram enviados com segurança independente da cobertura
GSM, até 15 km após o término da cobertura a placa continuou enviando
dados. Conclusão: A plataforma de comunicação é confiável e pode ser
utilizada também em manutenção preditiva numa indústria.
Apoio: WS e MTS Tecnologia.
Contato: marcoslamartine@gmail.com
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Aços para motores elétricos
Gabryella Neres de Mori; Wesley Cesconetto Zardo; Marcos Lamartine
Conceição
Faculdade Multivix; Senai – ES
Palavras-chave: Magnetismo, aços elétricos, motores.
Área de conhecimento: Propriedades Físicas dos Metais e Ligas 3.03.04.02-4
Introdução: No mundo atual, a constante busca por aperfeiçoamentos,
melhorias e sustentabilidade, faz com que a indústria busque sempre por
essas soluções, tanto para se tornarem mais competitivas quanto para
diminuir o impacto causado pelos seus processos/produtos. Um terço da
energia consumida no Brasil vem de motores elétricos, e uma tendência
natural é a substituição de processos que utilizam energias “sujas”, como
a queimas de combustíveis fosseis, por energia elétrica, aumentando
ainda mais o consumo da mesma. Aços elétricos ideais para aplicações
magnéticas são aqueles que com um pequeno campo externo atingem
altos níveis de indução e um baixo nível de perdas (histerese, correntes
parasitas e etc...). Existem duas classes de aços elétricos: Os de Grão
Orientado (GO) - há uma orientação cristalográfica paralela à superfície
da chapa de aço, o que promove propriedades magnéticas excelentes
em apenas uma direção; e de Grão Não Orientado (GNO) - não há uma
orientação cristalográfica preferencial. Objetivo: Analisar as propriedades
físicas dos aços comerciais, e através de tratamentos específicos melhorarem seu desempenho como núcleo de bobinas. Método: Cortadas as
amostras, faremos a analise metalográfica e o MEV da superfície para
estudo dos contornos de grãos deste aço. Dai proporemos o tratamento
térmico apropriado para o material. Após cada etapa a metalografia se
necessária para avaliação desta liga. Assim os ensaios elétricos darão a
leitura do campo magnético ampliado por esta amostra. Resultados: Os
ensaios iniciais apontam para uma estão na segunda fase, alguns ajustes ainda terão que serem feitos.
Apoio: FAPES
Contato: Multivix – Vitória. gabneres@hotmail.com
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Aproveitamento de Lodo de Estação de Tratamento de
Água (ETA) como Material de Construção Civil
Lorena Silva Lopes; Carla Baraqui da Costa; Antonio Augusto Lopes Marins; Paulo Cezar Martins da Cruz; Marcos Lamartine Conceição
Faculdade Multivix
Palavras-chave: Argila, resíduos, material de construção.
Área de conhecimento: Materiais e Componentes de Construção 3.01.01.01-8
Introdução: Em função do crescimento populacional e a urbanização,
aumenta-se a demanda por água potável. O abastecimento de água
em quantidade e qualidade adequada é de extrema importância para o
desenvolvimento industrial e manutenção da saúde humana. Em contra
partida, o aumento das atividades para produção de água potável, somado a má qualidade das águas dos rios, potencializam a geração de resíduos. Esses resíduos são denominados lodo de estação de tratamento
de água, que são argilas ricas em alumínio, ferro e matéria orgânica. O
principal destino desses resíduos têm sido os cursos d’água mais próximos das ETAs. O que acarreta grande impacto ambiental a tais corpos
hídricos. Objetivo: Estudar e avaliar o lodo proveniente da estação de
tratamento de água, a fim de incorporá-lo em argamassa de múltiplo uso
- assentamento de alvenaria e cerâmica, revestimento interno e externo.
A partir destas práticas, minimizar impactos ambientais, reduzir os custos
das empresas de água com o tratamento do resíduo e apresentar um
material alternativo ao setor da construção civil. Método: O resíduo foi
coletado, seco e fragmentado. Após este procedimento, houve a análise
granulométrica e caracterização do lodo de ETA por meio de teste de
Difração de Raios X e XPS. Então, o material foi incorporado em diferentes proporções (25%, 50%, 75% e 100%) no traço da argamassa e
será submetido aos testes finais, tração na flexão, compressão, absorção de água por capilaridade e retração. Resultados: Os ensaios iniciais
apontam para uma utilização segura em argamassas de múltiplo uso.
Conclusão: O projeto de pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento, portanto haverá a confecção de traços alternativos e submissão a
diferentes testes, sempre visando viabilidade técnica e econômica.
Apoio: FAPES
Contato: Multivix – Vitória. slopes.lorena@gmail.com
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Tratamento de água e de esgoto em uma indústria de laticínios do Vale do Rio Doce
Lucimar Gomes Barcelos; Thiago Martins Santos
Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: estação de tratamento de água, estação de tratamento
de esgoto, indústria.
Área de conhecimento: Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias – 3.07.02.00-3
Introdução: A indústria de laticínios consome água e gera resíduos passíveis de impactar o meio ambiente. A legislação ambiental exige que o
processo produtivo da indústria se comprometa com o uso sustentável
dos recursos naturais, utilizando água de forma racional e tratando e
dispondo, adequadamente, seus resíduos. A Estação de Tratamento de
Água (ETA) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) são infraestruturas fundamentais para garantir o êxito do processo. A ETA é o local onde
se trata a água captada, para torná-la própria para suprir a demanda da
produção e a ETE cuida das águas residuais da indústria, popularmente
denominadas de esgotos sanitários, visando reduzir sua carga poluidora,
antes de devolvê-las à natureza. Objetivo: Caracterizar a estrutura e o
funcionamento da ETA e da ETE de uma indústria de laticínios do Vale
do Rio Doce. Metodologia: Observação e participação nas rotinas da ETA
e da ETE da empresa e pesquisa bibliográfica. Resultados: A água de
abastecimento é captada do Rio Doce, através de um sistema de bombeamento que a draga até a ETA. As demais etapas de tratamento são,
nessa ordem: floculação, decantação, filtração e cloração. Na floculação,
a água recebe sulfato de alumínio. A água floculada passa por tanques,
que separam as sujeiras, por hidrocinética. A decantação acontece por
gravidade. Após, a água é filtrada por filtros de areia e cascalho, sendo,
posteriormente, tratada com cloro, para sua desinfecção. A água tratada
é distribuída para os diversos setores da indústria. A ETE tem o objetivo
de separar o soro da água, para a reutilização de ambos, e o descarte
seguro, no mesmo rio onde acontece a captação. O tratamento dos resíduos consiste na remoção de sólidos em suspensão (soro), coagulação
e floculação. Conclusão: Considera-se que a ETA e a ETE são infraestruturas importantes no processo produtivo da indústria de laticínios. Seus
benefícios podem favorecer os propósitos ambientais e econômicos da
empresa.
Contato: lucimar13.tst@gmail.com
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Comércio informal em Governador Valadares: estudo de
caso com um vendedor ambulante de churrasquinho
Marcelo Rodrigues; Paulo André Almeida Pena; Thiago Moreira; Wellington Gomes Campos; Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, mercado informal, gestão dos
resíduos.
Área do conhecimento: Engenharia de Produção - 3.08.00.00-5
Introdução: A disciplina Logística da Cadeia de Suprimentos do curso de
Engenharia da Produção da UNIVALE propôs uma análise sobre o comércio informal, especificamente o comércio de churrasquinhos em Governador Valadares. A disciplina Gestão ambiental também envolveu-se
com esta atividade atribuindo ao trabalho um caráter interdisciplinar, por
meio da solicitação da análise dos procedimentos ligados à gestão dos
impactos ambientais gerados direta e indiretamente pelo comerciante investigado. Objetivo: Identificar o perfil social, perfil do negócio, perfil do
consumidor, suas motivações, como funciona o processo desde a compra da matéria prima até a venda ao consumidor, gestão dos resíduos
gerados durante toda a cadeia, movimentação financeira, marketing na
informalidade, etc. Método: O grupo de alunos escolheu um sujeito que
comercializa churrasquinho em um bairro de Governador Valadares há
seis anos. Este sujeito responderá voluntariamente um questionário formulado em sala com perguntas objetivas que possibilitarão atingir o objetivo desta pesquisa. Serão feitas visitas para a coleta de informações in
loco e a comparação das informações obtidas com o conhecimento teórico de modo que seja possível uma análise da prática observada à luz
do conhecimento acadêmico e sua aplicação na cadeia de suprimentos.
Resultados: Após analise esperamos conhecer o perfil deste participante, como ele faz gestão de seu negócio, descobrir as limitações e se possível norteá-lo, com foco em seus sonhos e crescimento do seu negócio.
Espera-se também oferecer uma contrapartida para o participante por
meio de sugestões participantes desta investigação. Conclusões: O estudo inicial feito nesta investigação permite notar que a economia informal
apresenta-se como uma alternativa de ocupação para aqueles que não
conseguiram uma colocação no mercado de trabalho formal e de geração de renda para sua sobrevivência. Os churrasquinhos se enquadram
dentro desta opção e seus proprietários utilizam em seus negócios um
tipo marketing informal onde a comunicação é repassada aos amigos de
seus clientes.
Contato: marcelorodgv@hotmail.com
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Liga alternativa de Al-Sn-Zn para a microeletrônica
Marcos Lamartine Conceição; Antonio Augusto Lopes Marins; Paulo Cezar Martins da Cruz
Faculdade Multivix; Universidade Federal do Espírito Santo
Palavras-chave: condutores, ligas especiais, eletrônica.
Área de conhecimento: Materiais Condutores - 3.04.01.01-1
Introdução: A indústria eletroeletrônica necessita de pesquisa tanto pura
quanto aplicada em condutores, sejam eles macro, micro ou nano. Os
circuitos integrados (CI) estão em todos os equipamentos eletrônicos,
com suas funções cada vez mais eficientes. Os microcircuitos necessitam de pistas condutoras com a menor resistividade. Assim, uma liga
especial resolveria a situação, pois o Zn e Sn possuem características
upercondutora a baixíssima temperatura, permitindo a circulação de uma
corrente alta. Objetivo: Ajustar uma estequiometria para construir um alvo
e depositar a liga sobre um substrato de vidro para formação de micro
pistas simulando um circuito. Método: Definida a primeira estequiometria
a solução sólida foi colocado num cadinho cerâmico de ourives e a fusão
foi obtida por um maçarico a gás e o fundido lingotado. Amostras foram
cortadas por corte de retífica para preservar o material e feito analise
metalográfica. Construímos um circuito para medirmos a resistência da
liga num intervalo de temperatura de – 70oC a 80oC . Para a temperatura
baixa foi utilizado gelo seco. Resultados: A metalografia mostrou estanho
depositado nos contornos de grão provocando uma perda da resistência
mecânica da liga, e no ensaio elétrico a resistividade está um patamar
acima da dos metais que a compõe, como mostra a bibliografia. Devido o
zinco e o estanho possuírem propriedades supercondutoras , com a temperatura abaixo de 60 graus negativos a resistividade elétrica diminui.
Conclusão: Como ensaios primários e com uma estequiometria ainda
por ajustar, os resultados são significativos, apontando para uma direção
segura do objetivo.
Contato: marcoslamartine@gmail.com
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Promoção de estratégias de controle e prevenção da esquistossomose e outras parasitoses intestinais na Comunidade Quilombo Água Preta de Baixo, município de Ouro
Verde de Minas, MG
Aliny Gonçalves Batista; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Esquistossomose, Quilombo, Saneamento básico,
Schistossoma mansoni, Educação em Saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva - 4.06.00.00-9
Introdução: Apesar da grande bagagem de conhecimento acadêmico e
dos avanços da clínica, imunologia e terapêutica da esquistossomose, o
controle da endemia ainda se constitui em um problema para os órgãos
governamentais. Objetivo: Analisar as estratégias de controle e prevenção da esquistossomose e outras parasitoses intestinais na comunidade
Quilombo Água Preta de Baixo, no município de Ouro Verde de Minas,
Estado de Minas Gerais. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva
em uma comunidade com 286 habitantes. Realizou-se censo demográfico da área, levantamento coproparasitológico e tratamento, malacologia e estratégias de educação em saúde. Resultados: Através do exame coproparasitológico com a população pelo método Kato-Katz e HPJ
verificou-se uma contaminação por parasitos em 77,4% da população
estudada, sendo 19% infectada por S. mansoni. Observou-se a presença de moluscos do gênero Biomphalaria nos rios da comunidade, mas
todos negativos para cercárias. Verificou-se que a população possui baixa infra-estrutura básica como saneamento básico, tratamento de água,
desprezo incorreto de resíduos sólidos, condições de moradia precárias
e baixo nível de renda e escolaridade. Com os questionários percebe-se
que a população possui um bom conhecimento sobre a doença e sabem
identificar os problema daquela área e levantar soluções viáveis para a
resolução deste. Conclusão: A comunidade não possui infra-estrutura sanitária adequada, as famílias não adotam nenhum tipo de tratamento da
água para consumo e mais da metade da população faz má destinação
das excretas. Associado a estes, observa-se baixa escolaridade e renda.
Todas essas situações são predisponentes para as parasitoses. Para tal,
é de extrema importância a união de distintas formas de controle com a
educação em saúde, um método eficaz com êxitos para a população do
estudo.
Apoio: UNIVALE, FIOCRUZ, Prefeitura Municipal Ouro Verde de Minas.
Contato: enfalinyperoba@hotmail.com
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A saúde bucal na perspectiva dos emigrantes valadarenses retornados dos EUA
Ana Paula Lopes de Souza; Rafael Barbosa Lucas; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Emigração, migração e saúde, retorno, saúde bucal.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva - 4.06.00.00-9
Introdução: Migrar corresponde ao movimento de saída de um território para outro, geralmente desconhecido, com o objetivo de melhoria de
vida. Os emigrantes indocumentados, além de constrangimentos diversos, vivenciam a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, situação
que coloca em risco a sua qualidade de vida. Não é incomum buscarem
os devidos cuidados apenas em situações extremas. Nesse contexto, a
saúde bucal é negligenciada, tendo em vista as dificuldades de atendimento de rotina devido aos altos custos dos tratamentos odontológicos.
Objetivo: O estudo tem como objetivo conhecer os principais tipos de
tratamentos odontológicos procurados pelos emigrantes retornados dos
Estados Unidos da América e descrever as suas percepções e comportamentos em relação às práticas associadas à saúde bucal, comparando
isso no tempo de emigração e no retorno. Método: Trata-se de um estudo
quantitativo e qualitativo, em andamento, em que os dados estão sendo
levantados através de entrevistas em profundidade com odontólogos que
atendem emigrantes que retornaram definitivamente ou estão a passeio
no município de Governador Valadares, e 5 entrevistas em profundidade
com emigrantes nesse mesmo perfil. Resultados: Conforme análise dos
dados colhidos, a dificuldade de acesso do emigrante aos programas de
saúde bucal no país estrangeiro evidencia-se pela procura de tratamentos no seu país de origem. Os principais tipos de tratamentos odontológicos procurados se dividem em diversas especialidades: Implantodontia, Periodontia, Endodontia, Dentística, Disfunção Temporomandibular
(DTM) . Conclusões: Os dados revelam a falta de acesso do emigrante à
saúde bucal no país estrangeiro e o seu descuido pessoal devido ao excesso de trabalho, o que faz gerar consequências graves no seu estado
de saúde. A saúde bucal é colocada em segundo plano; ao retornar ao
país de origem, o emigrante busca recompensá-la.
Apoio: UNIVALE/FAPEMIG.
Contato: paulinha_lopes002@hotmail.com
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Atividades físicas associadas ao controle da Hipertensão
Arterial Sistêmica
Ananda Vieira Moraes; Maria Alice Balbino de Carvalho; Marina Mendes
Soares; Leonardo Oliveira Leão e Silva; Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, controle, atividade física.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Um dos desafios encontrados no atendimento aos hipertensos é a baixa adesão ao tratamento. Esta não depende apenas da ingestão de medicamentos, mas da adoção de comportamentos que contribuam para o controle da Pressão Arterial (PA), tais como a prática de
exercícios físicos. Objetivo: Identificar a influência das atividades físicas
no controle da PA de pacientes atendidos pelas Estratégias Saúde da
Família (ESFs) de Governador Valadares – MG. Metodologia: Estudo
transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Amostra constituída
por 393 hipertensos funcionalmente independentes, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas ESFs do município, com idade de 40-59 anos
(Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Os dados foram obtidos por
meio de Entrevista Estruturada, realizada nos domicílios dos participantes e para a análise utilizou-se o software Sphinx Lexica. Resultados:
Os participantes foram submetidos ao teste de Morisky-Green (1986) e
inseridos em dois grupos: G1 (máxima adesão) com 356 indivíduos; G2
(baixa adesão) com 37. Tanto no G1 quanto no G2 a maioria é do sexo
feminino (90,2%; 78% respectivamente) e de etnia branca/parda (86%;
81,1%). A maioria não pratica atividades físicas (68%; 86,5%), apesar de
disporem de tempo para realizá-las (78,7%; 75,7%). Os entrevistados do
G1 relataram não se sentirem esgotados e sem forças (44,7%) enquanto
no G2 prevalecem os que apresentam estes sintomas (40,5%). Tanto os
do G1 quanto os do G2 afirmam não terem dificuldades de respirar ou falta de ar (72,5%; 43,2%); não apresentam inchaço nos tornozelos (65,2%;
56,8%); e não sentem dor no peito ao fazer esforço físico (74,4%; 40,5%).
Conclusão: A análise estatística dos dados revelou que para a população
deste estudo, a participação em atividades físicas não é fator fundamental para controle da HAS. Em contrapartida, sintomas de esgotamento e
“falta de força” são mais prevalentes na população com baixa adesão.
Apoio: PIBIC FAPEMIG/CAPES/CNPq.
Contato: ananda_moraes_@hotmail.com
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A importância da equipe multiprofissional de saúde na
orientação ao paciente hipertenso
Ananda Vieira Moraes; Maria Alice Balbino de Carvalho; Marina Mendes
Soares; Leonardo Oliveira Leão e Silva; Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, controle da doença, equipe multiprofissional, orientação.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma síndrome multifatorial, cujo principal determinante é o estilo de vida inadequado. A parceria entre equipe de saúde e paciente é decisiva no processo de adesão
ao tratamento. Objetivo: Identificar quais são as orientações fornecidas
pelos profissionais de saúde para o controle da HAS por pacientes atendidos pelas Estratégias Saúde da Família (ESFs) de Governador Valadares – MG. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com abordagem
quantitativa e qualitativa. Amostra constituída por 393 hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas ESFs do município, com idade
de 40-59 anos e 60 anos ou mais. Os dados foram coletados através
de entrevista domiciliar guiada por um Roteiro Estruturado de Entrevista, utilizando-se como ferramentas de análise o software Sphinx Lexica
e Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados: A população estudada é
em sua maioria constituída por indivíduos casados (58%); sexo feminino (75,3%); etnia parda (53,9%); aposentados (53,2%). As orientações
fornecidas pelos profissionais de saúde e relatadas pelos hipertensos
referem-se a: fazer uso contínuo de medicação (49,4 %); melhorar hábitos alimentares (34,6%); praticar atividade física (5,3%); fazer acompanhamento periódico na Unidade de Saúde (2,3%); controlar os estados
emocionais (1,5%) e ausência de orientações (6,9%). Dentre os profissionais de saúde de quem recebem estas orientações, os mais mencionados foram: médicos (74,7%), agentes comunitários de saúde (10,2%)
e enfermeiros (7,7%). Ao serem questionados sobre a satisfação com os
serviços de saúde, a maioria relatou estar satisfeita com o atendimento
(78,1%) e não possuir dificuldade em conversar com os profissionais de
saúde (81,4%). Conclusão: As orientações fornecidas aos entrevistados
referem-se mais ao tratamento medicamentoso do que as medidas higienodietéticas. O medicamento ainda é percebido como um potencial
curativo, isolado da mudança de estilo de vida.
Apoio: PIBIC FAPEMIG/CAPES/CNPq.
Contato: ananda_moraes_@hotmail.com
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Contribuição do estagiário de fisioterapia da Universidade
Vale do Rio Doce na Estratégia Saúde da Família 1 no bairro Santa Helena na cidade de Governador Valadares
Camilla Luiz Chompre; Debora Ferraz Delgado; Jordania Odete Duarte Leite; Natalia Cunha Bitencourt; Natalia Virgínia Vieira; Barbara Nery
Enes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Fisioterapia preventiva, estágio saúde pública, Estratégia Saúde da Família.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Através do estágio em saúde coletiva, o estagiário de fisioterapia se depara com uma nova atuação do profissional fisioterapeuta.
As funções realizadas pelo estagiário são: atendimento domiciliar, atendimento no posto de forma individual e em grupos, e proferência de palestras. Os atendimentos domiciliares são indicados por agentes comunitários de saúde ou pela enfermeira da unidade. Objetivo: Descrever as
ações dos estagiários de fisioterapia na ESF Santa Helena I, e relatar as
dificuldades encontradas. Método: O estudo realizado teve um caráter
exploratório, com abordagem qualitativa, na perspectiva de analisar a
compreensão da atuação de cinco estagiários do 8° período de fisioterapia, desenvolvendo ações nos três níveis de atenção a saúde, sendo que
são realizados através de palestras, cartazes, atendimento domiciliar/
posto e atividades em grupo. Resultados: Nesse estágio faz-se necessário usar a criatividade para adequar as técnicas aprendidas na academia
à realidade local. Ali o instrumento mais utilizado são as mãos. Nesse
estágio observou-se a realidade social em que os pacientes estão inseridos, proporcionando uma maior compreensão dos problemas de saúde e das possibilidades de intervenção. Nessas atividades, os estagiários contribuíram para uma melhoria na qualidade de vida da população
através do atendimento de fisioterapia e suas técnicas, além de ações
educativas que visam a manutenção e promoção de saúde. Considerações finais: O estagiário contribui grandemente com a comunidade local
através do atendimento a pessoas que enfrentam obstáculos de acesso
aos serviços, como limitação física e indisponibilidade de recursos financeiros para estes deslocamentos. Esses obstáculos tem feito com que
os problemas de saúde se agravem. Com o atendimento realizado pelo
estagiário não e possível solucionar o problema, mas contribuir para que
uma pequena parcela da comunidade que tem dificuldade de acesso ao
serviço de fisioterapia possa ter um atendimento especializado.
Contato: natbit@hotmail.com
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Avaliação antropométrica de meninos praticantes de futsal
Bárbara Nery Enes; Arnaldo Vieira dos Santos Júnior
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Índice de massa corporal, excesso de peso, futsal.
Área do conhecimento: Análise Nutricional de População – 4.05.03.00-3
Introdução: O excesso de peso vem crescendo em proporções significativas entre crianças e adolescentes. As estatísticas mais recentes mostram que 34,8% dos meninos e 32% das meninas entre 5 e 9 anos e
21,7% dos meninos e 19,4% das meninas entre 10 e 19 anos apresentam excesso de peso. Objetivos: Identificar o perfil antropométrico de
meninos praticantes de futebol em uma escolinha de futsal. Métodos:
Participaram do estudo alunos matriculados em uma escolinha de futsal
das categorias Sub 10 e Sub 15. Para obtenção do peso corporal foi
realizada pesagem em balança de plataforma. A estatura foi aferida em
estadiômetro, estando os alunos ainda descalços, em posição anatômica, sob a base da fita métrica, encostada à parte posterior do corpo e a
cabeça posicionada no plano de “Frankfurt”. O índice de massa corporal
(IMC) foi calculado a partir dos dados de peso e estatura. A classificação antropométrica do estado nutricional foi realizada a partir das curvas
da Organização Mundial da Saúde. Resultados: Foram avaliados vinte
e seis meninos, com idade entre cinco e quinze anos. Na categoria Sub
10, a média de idade encontrada foi 6,9 ± 1,1 anos enquanto que na
categoria Sub 15, a idade média foi 12,4 ± 1,4 anos. Os alunos da categoria Sub 10 apresentaram peso médio de 24,4 ± 4,0 kg, altura média de
121,6 ± 7,4 cm e IMC médio de 16,4 ± 1,6 kg/m2. Quando avaliou-se os
parâmetros IMC para idade, peso para idade e altura para idade, encontrou-se 2 (20%) alunos com excesso de peso segundo o parâmetro IMC
para idade. Dentre estes, apenas um apresentou classificação de peso
elevado para o parâmetro peso para idade. Para o parâmetro estatura
para idade, observou-se 1 aluno (10%) com baixa estatura para idade.
Em relação a categoria Sub 15, o peso médio encontrado foi 51,7 ± 15,1
kg, estatura média 156,7 ± 10,9 cm e IMC médio 20,8 ± 4,7 kg/m2. Para
essa faixa etária, encontramos 7 alunos (43,7%) com excesso de peso
caracterizado pelo parâmetro IMC para idade. Todos estes apresentaram
estatura adequada para idade. Conclusões: Foi possível perceber que
dentre os alunos de maior faixa etária, o excesso de peso esteve mais
presente. Faz-se necessário monitorar o estado nutricional de crianças
e adolescentes a fim de evitar a progressão do excesso de peso e suas
complicações na vida adulta.
Contato: barbara.nery.enes@gmail.com
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Interferência da situação conjugal de gestantes na Percepção do Suporte Familiar
Daiana Braz Faria; Marcela Otoni da Silva Pereira; Marileny Boechat
Frauches Brandão; Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento,
período gestacional, suporte familiar, Inventário de Percepção do Suporte Familiar.
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A gravidez é um processo fisiológico normal na vida da mulher, para tal acontecimento o organismo é lentamente modificado no
decorrer do seu desenvolvimento. Durante esse período são observadas
várias alterações no corpo dessa futura mãe, as quais interferem na parte física e hormonal. Estas mudanças geram modificações psicológicas
que requerem necessidades de afeto, carinho, cuidado e proteção. A família é responsável por oferecer o suporte, de forma que esta se sinta valorizada, reconhecida, cuidada, protegida, compreendida e fazendo parte
de um grupo. Objetivos: Identificar a interferência da situação conjugal
na percepção do suporte Familiar de gestantes inseridas no Programa
de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Método: Trata-se
de um estudo de abordagem quantitativa realizado na zona urbana do
município de Governador Valadares-MG. Foram incluídas gestantes com
idade igual ou superior a 18 anos, funcionalmente independentes, a partir
da trigésima semana de gravidez, cadastradas no Sistema de Informação do Pré-Natal (SISPRENATAL) a partir do segundo semestre de 2013.
Para obtenção dos dados da amostra foi realizada entrevista semiestruturada e aplicação do Inventário de Percepção do Suporte Familiar
(IPSF) em 24 gestantes usuárias de 05 ESF’s. A análise dos dados foi
realizada por meio do software Sphinx Léxica versão 5.1.0.4. Resultados: A maioria das gestantes entrevistadas apresenta situação conjugal
com parceiro (79,2%) e uma pequena parte sem parceiro (20,8%). Entre as gestantes com parceiro 31,6% apresentam baixo nível de suporte
familiar e 68,4% um alto nível. Em relação às gestantes sem parceiro,
60% apresentam baixo suporte enquanto 40% apresentam um nível alto.
Conclusões: Pode-se concluir que a situação conjugal provavelmente é
um fator que interfere na percepção do suporte familiar.
Apoio: PIC FAPEMIG.
Contato: daianabraz2@live.com
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Assentamento Rural Cachoeirinha: Análise microbiológica
da água como parte integrante do processo de educação
em saúde e ambiente
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Água, microbiologia, educação em saúde, ambiente.
Área do conhecimento: Saúde coletiva – 4.06.01.00-5
Introdução: A água tem influência direta sobre a saúde, qualidade de vida
e o desenvolvimento do ser humano. Todas as pessoas têm o direito a
água potável e segura, que neste contexto, refere-se a uma água que
não represente risco à saúde, de quantidade suficiente para atender as
necessidades domésticas, disponível continuamente e com custo acessível. É preciso entender a proteção do ambiente, em especial os recursos hídricos, como parte integrante desse processo de desenvolvimento.
Objetivo: Analisar a água de consumo humano e múltiplos usos no Assentamento Cachoeirinha, Tumiritinga. Método: Coletou-se amostras de
água de consumo humano (AC), de uso doméstico (AD), de consumo
animal (AA) e de uso nas hortaliças (AH), sendo transportadas para o
Laboratório de Microbiologia da UNIVALE, onde foram analisadas por
parâmetros microbiológicos. Buscou-se detectar presença de coliformes
totais (CT) e coliformes fecais (CF), através do Número Mais Provável.
Resultados: Foram 199 amostras, de 51 domicílios. Obtivemos um número de amostras positivas maior que 50 para CT e CF, nestes encontrados facilmente E. coli, o que representa mais de ¼ de toda coleta. Dentre
as distintas coletas, as águas que mais apresentaram positividade para
CF foram as AA e AH, trazidas geralmente por irrigação direta do Rio
Doce. Embora todos os moradores recebam água tratada, encontramos
CT e CF em amostras de AC e AD, o que representa contaminação advinda do sistema de abastecimento. Conclusão: Neste território, o monitoramento periódico da qualidade microbiológica da água e a observação
das medidas de proteção das fontes é muito importante para a prevenção de doenças de veiculação hídrica. Ressalta-se ainda a necessidade
de promover o desenvolvimento sustentável dessas comunidades rurais
mediante a implantação de projetos sociais e de educação ambiental,
da importância da seguridade hídrica, do uso racional e da preservação
desses mananciais.
Apoio: CNPq /UNIVALE.
Contato: dilemara@gmail.com
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Saúde bucal de indivíduos com múltiplas deficiências
Ellen Ferraz de Oliveira do Nascimento; Suely Maria Rodrigues; Marileny
Boechat Frauches Brandão; Mylene Quintela Lucca
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Saúde bucal, cárie dental, doença periodontal, deficiência.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano. O indivíduo com algum tipo de deficiência possui
maior vulnerabilidade a manifestação de doenças bucais em função de
apresentarem dificuldades em controlar os diversos determinantes das
mesmas. Objetivo: Conhecer as condições de saúde bucal de indivíduos
com múltiplas deficiências. Método: Realizou-se uma revisão integrativa
da literatura através de busca nas bases de dados eletrônicas SciELO
e LILACS. Os descritores utilizados foram: saúde bucal, cárie dental,
doença periodontal e deficiência. Seguindo os critérios de inclusão, os
resumos e textos deveriam estar disponíveis na íntegra, publicados no
período compreendido entre os anos de 2007 a 2013, nos idiomas português, inglês e espanhol, voltados ao objetivo do estudo. Resultados: Foram encontrados nas referidas bases de dados 30 artigos, porém foram
selecionados 18 artigos baseados nos critérios de inclusão. A maioria
dos estudos apresentou como resultados, índices elevados na prevalência de cárie, presença de placa e cálculo dental. Constatou-se também,
que a maior dificuldade no controle da manifestação das doenças bucais
está relacionada às limitações para a realização da higiene bucal, e que
ações educativas e preventivas são eficazes no controle das mesmas.
Conclusão: Conclui-se que, os indivíduos com deficiência apresentam
elevados índices de cárie dental e doença periodontal. Desta forma, são
indispensáveis esforços em busca de maior qualificação dos cirurgiões
dentistas e dos cuidadores no sentido de conhecer e desenvolver ações
preventivas voltadas para promoção de saúde dessa população.
Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: ellen_ferraz@hotmail.com
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Atendimentos das vítimas de parada cardiorrespiratória
atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
de Governador Valadares – MG no segundo semestre de 2013
Fagner Martins de Oliveira; Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Serviços médicos de emergências, assistência pré-hospitalar, busca e resgate.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: As doenças cardiovasculares abarcam a principal causa de
parada cardiorrespiratória (PCR) no Brasil. Dentre as PCR a isquemia
coronária corresponde até a 80% das mortes súbitas. Objetivo: Analisar
os resultados dos atendimentos as vítimas de PCR atendidas pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-GV) no segundo semestre do ano de 2013. Método: Pesquisa documental a partir dos relatórios
de atendimentos dos socorristas no segundo semestre de 2013, sendo
tabulados e analisados no software Sphinx Léxica. Resultados: Dos 109
casos de PCR atendidos a maioria, 51,4% (56) é do sexo masculino. Independente do sexo, as vítimas pertencentes ao grupo etário 61 – 70 anos
são os que mais, 22,9% (25), solicitaram o atendimento de urgência. A
etiologia cardíaca provável apareceu identificada em apenas 12,8% (14)
dos atendimentos, enquanto a causa não cardíaca correspondeu a 62,4%
(68) dos atendimentos. O ritmo cardíaco mais encontrado foi a assistolia
com 45,9% (50) dos atendimentos, seguido da fibrilação ventricular (FV),
com 5,5% (6) tendo sido registrados apenas 0,9% (01) dos atendimentos
registrados com atividade elétrica sem pulso. Os casos não registrados
com esta variável representam a maior parte 47,7% (52) dos atendimentos. Do total de casos observados 28,5% (31) receberam RCP e 17,4%
(19) receberam desfibrilação cardíaca. Destes que receberam RCP, 25%
(14) eram do sexo masculino e 32% (17) do sexo feminino. Apenas 1,8%
(01) das vítimas do sexo feminino apresentaram retorno da circulação
espontânea (RCE) com admissão hospitalar e 07 foram encaminhadas
para instituição hospitalar em RCP. Das não indicações de RCP 36,7%
(40) das vítimas apresentaram inicialmente livor e ou rigor mortis. Os
óbitos no local de atendimentos corresponderam a 83,5% (91) do total
de atendimentos. Conclusão: Apesar de todos os esforços do SAMU-GV
houve prevalência de morte das vítimas atendidas no período estudado.
Apoio: UNIVALE
Contato: fagner107@hotmail.com
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Prevalência dos atendimentos do SAMU-GV referente ao
triênio 2009-2011
Fagner Martins de Oliveira; Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Busca e resgate; assistência pré-hospitalar; serviços
médicos de emergências.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Governador Valadares (SAMU-GV) possui seis anos de prestação de serviço em
atendimentos pré-hospitalar aos diversos agravos a saúde. Objetivo:
Descrever a quantificação dos atendimentos realizados, o tipo de unidade responsável pelo atendimento (suporte básico ou avançado de vida);
grupo etário; natureza do atendimento e gênero. Método: Pesquisa de
caráter transversal a partir dos relatórios dos atendimentos dos socorristas (RAS) preenchidos entre os anos de 2009 a 2011, sendo tabulados
com auxilio do software Excel 2010 em valores absolutos e seus percentuais. Resultados: Como resultados foram encontrados o total de 25.139
atendimentos com envio de ambulâncias, estes apresentaram um comportamento heterogêneo quanto à distribuição mensal, com predomínio
dos atendimentos realizados pelas unidades de suporte básico de vida,
média de 88%, os agravos de natureza clínica são responsáveis pela
prevalência dos atendimentos com média de 73,6%, observou-se que a
população mais afetada encontra-se no grupo etário de 21 – 59 anos e
são pertencente ao gênero feminino. Conclusões: Conclui-se que a prevalência dos atendimentos realizados pelo SAMU-GV é de ordem clínica,
e a população atendida refere-se a adultos jovens e os atendimentos são
de menor complexidade, por isso, realizados pelo suporte básico.
Apoio: UNIVALE.
Contato: fagner107@hotmail.com
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Perfil epidemiológico do indivíduo idoso saudável da Casa
Unimed de Governador Valadares - MG
Jarbas de Souza Alves; Aloísio Sales Proba; Gabriela da Silveira e Nunes; Luiz Roberto Alves de Oliveira Júnior, Janeo M. A. Abreu; Enara
Cristina Silva Glória Roberto; Suely Maria Rodrigues; Barbara Nery; Ana
Maria Caetano de Faria; Elaine Speziali de Faria
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal de Minas Gerais;
Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ-BH; Laboratório Farreras
– GV
Palavras-chave: envelhecimento saudável, imunosenescência, autonomia e independência.
Área de conhecimento: saúde coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O aumento da expectativa de vida, associado à modificação do comportamento das pessoas e das doenças crônicas demandam
ações voltadas para a mudança do modelo de atenção à saúde até então
preconizada: curativa e centrada na doença. A Unimed Governador Valadares atua expressivamente na adoção de ações de, promoção à saúde
e prevenção de doenças, visando a redução das despesas médico-hospitalares e, fundamentalmente, a melhoria da qualidade de vida de seus
clientes. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico do indivíduo idoso
saudável da Casa Unimed de Governador Valadares. Metodologia: Aplicação de 100 questionários estruturados contendo perguntas fechadas
e abertas referentes à saúde, realizado em maio de 2013 a abril de 2014
a 100 indivíduos idosos saudáveis capazes de realizar tarefas do cotidiano, de forma independente e autônoma, acima de 60 anos, frequentadores da Casa Unimed de Governador Valadares. Resultados: dos
100 indivíduos, 35 não apresentaram ter nenhum problema de saúde ou
patologias especificas. Já os 65 indivíduos restantes declararam serem
hipertensos fazendo o uso de medicamento para controle da pressão. Os
100 indivíduos do estudo apresentaram em comum apenas conseguirem
realizar as suas atividades do dia a dia sem a ajuda de ninguém, como
por exemplo, utilizar o banheiro, alimentação, vestir a roupa e levantar-se
da cama. Conclusão Esses indivíduos mesmo tendo pressão alta, podem
ser considerados saudáveis uma vez que conseguem desenvolver todas
as atividades cotidianas que um indivíduo saudável que não apresenta
hipertensão. Além disso, está condizente com o novo conceito de “idoso
saudável”, que está associado à autonomia e independência.
Apoio: BIC UNIVALE.
Contato: jarbas_souza91@hotmail.com
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Ergonomia e Saúde – Relato de Caso de uma Manicure
Jarbas de Souza Alves; Gabrielle Kellen Rodrigues; Janaína de Morais
Carvalho; Jordânia Odete Duarte; Josiane Gomes de Barros; Larissa Gomes de Paula, Rebecca Luiza Dantas; Roselha Moura Pereira; Matheus
Antonio Werneck Freitas; Daiana Braz Faria; Geane Alves Dutra
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Ergonomia, manicure, alteração postural, saúde do trabalhador.
Área de conhecimento: saúde coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A ergonomia é uma ciência relativamente recente que estuda as relações entre o homem e seu ambiente de trabalho. Atualmente,
com a crescente demanda de profissionais da manicure, o aparecimento de alterações osteomusculares, dores, LER/DORTs vem se tornando
frequente, com isso a ergonomia atua utilizando o máximo de conforto
e segurança, melhorando as condições de trabalho e evitando essas alterações osteomioarticulares que acometem esses profissionais. Objetivo: Apresentar uma analise descritiva de um relato de caso e realçar as
principais alterações apresentadas pela manicure, e a aplicar uma intervenção ergonômica em suas alterações, visando uma melhor qualidade
de vida a manicure. Metodologia: Aplicação de questionário estruturado
contendo perguntas relacionadas a rotina de trabalho e a saúde, analise
de exames radiológicos e check list, visando uma avaliação postural anterior, lateral e posterior, escala de EVA, escala de desconforto postural
e análise ergonômica. Resultados: A manicure do estudo apresentou-se
com dor irradiada para MMII, presença de osteófito na coluna cervical e
lombar, cabeça anteriorizada e assimetria de ombros, diminuição de força
muscular nos MMSS. No ambiente de trabalho da manicure foi verificado
após analise ergonômica iluminação inadequada, postura inadequada,
cadeira e ajuste da cadeira ruim, conforto do assento ruim. Conclusão:
Esse tipo de estudo relacionado a manicure ainda é pouco realizado no
Brasil, embora no estudo presente a analise seja feita apenas com um
único indivíduo, percebe-se a importância de uma avaliação ergonômica
nesses profissionais, buscando uma melhor qualidade de vida a esses
indivíduos, correções ambientais, posturais e prevenção dos distúrbios
osteomusculares.
Contato: jarbas_souza91@hotmail.com
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Importância da estruturação de um Banco de Dentes Humanos
numa Faculdade de Odontologia
Jhone Gomes Camargos; Erika de Aguiar Miranda Coelho; Suely Maria
Rodrigues; Marileny Boechat Frauches; Romero Meireles Brandão
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Dentes, banco de dentes humanos, bioética.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem
fins lucrativos, vinculada a um curso de Odontologia. Seu propósito é
suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para
pesquisa ou para treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos, dessa
forma eliminando o comércio ilegal de dentes que ainda existe nas Faculdades de Odontologia. Objetivo: Apresentar por meio de uma revisão
da literatura a importância, organização e funcionamento de um Banco
de Dentes Humanos (BDH) numa Faculdade de Odontologia. Método:
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. No levantamento dos artigos foram consultadas as bases de dados eletrônicas Scielo e LILACS.
Os descritores utilizados foram: Dentes, banco de dentes humanos e
bioética. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os artigos deviam
ser publicados no idioma português, nos anos de 2005 a 2013. Deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas anteriormente e
serem estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultados: Na base
de dados Scielo foram encontrados ao todo 14 artigos relacionados aos
descritores citados acima, sendo que apenas 10 atendiam aos critérios
de inclusão desta pesquisa e foram analisados. Na consulta ao LILACS,
identificou-se um total de 21 artigos. Destes, 13 foram submetidos à análise. Conclusão: A estruturação de um Banco de Dentes Humanos numa
Faculdade de Odontologia é importante para suprir suas necessidades
acadêmicas, bem como a manutenção dos princípios da Bioética. Um
Banco de Dentes Humanos (BDH) diminui o risco da contaminação cruzada devido à manipulação indiscriminada de dentes extraídos. Um BDH
deve ser organizado em dois setores: dentes permanentes e dentes decíduos. O BDH deve estar associado a uma instituição de ensino, sendo
necessário que haja também um vínculo entre o mesmo e o Comitê de
Ética em Pesquisa, a fim de estabelecer suas normas de funcionamento.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: jhonecamargos@hotmail.com
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Estudo exploratório de saúde e ambiente em comunidades
rurais de Tumiritinga/MG
Juliarte Junior Barbosa; Thiago Martins Santos
Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: Saúde, ambiente, comunidades rurais.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: No imaginário popular, os moradores do campo são retratados como pessoas tranquilas, saudáveis e que vivem em permanente
harmonia com a natureza. O campo, por extrapolação, também é apresentado como espaço provedor de saúde e qualidade de vida. Essas concepções de moradores do campo e de campo são verdadeiras e válidas
para todos os contextos? Objetivo: Conhecer os indicadores de saúde
e de qualidade ambiental de duas comunidades rurais do município de
Tumiritinga, Minas Gerais. Metodologia: Foram aplicados questionários a
50 representantes de domicílios e realizadas observações nas comunidades, no final do primeiro semestre de 2014. Resultados: Dos sujeitos
investigados, 11 declararam sofrer com problemas de saúde. As doenças
indicadas foram: hipertensão, diabetes, disfunção cardíaca, disfunção de
tireoide, transtorno de ansiedade, problemas de sono e dores no corpo.
Trinta e três participantes disseram que buscam consultas médicas pelo
menos uma vez ao ano. Com relação às questões de tratamento de água
e de esgoto, todos disseram utilizar água de cisternas, sendo que 26
a consomem sem tratamento, 23 filtram-na e 1 filtra e ferve a água. O
esgoto gerado em 26 domicílios é lançado a céu aberto e 24 domicílios
possuem fossa rudimentar. Há atendimento das equipes da Estratégia de
Saúde da Família em ambas as comunidades. Conclusão: Os resultados
revelam uma série de problemas de saúde e ambiente existentes nas comunidades. A maior parte dos participantes reconhece os problemas que
os afeta, mas nem sempre consegue assumir atitudes e práticas mais
sustentáveis, principalmente reivindicando o que, de saúde e ambiente,
lhes é de direito. Nesse sentido, o estudo aponta para a necessidade
de desmitificar a figura de campo e de moradores do campo que povoa
o imaginário popular e ampliar o investimento em políticas públicas de
educação, saúde, abastecimento e saneamento destinadas a essas comunidades rurais.
Contato: juliartejr@hotmail.com
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Representação social sobre a hanseníase para um grupo
de moradores numa comunidade de um município do leste
mineiro
Laura Karoline Queiroz de Freitas; Marileny Boechat Frauches; Suely
Maria Rodrigues; Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Hanseníase, Representações Sociais, informação em
saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa e milenar.
Seus portadores sempre sofreram com o estigma e preconceito relacionados à doença. A falta de conhecimento da população sobre esta
patologia contribui para retardar o diagnóstico e tratamento, sendo que
a informação é uma ferramenta valiosa para o controle desta endemia.
Objetivo: Conhecer a representação social sobre a hanseníase para uma
comunidade de um município do leste mineiro. Método: A amostra foi
constituída por 96 indivíduos (estimativa de proporção), com 18 a 59
anos, residentes em uma comunidade de baixa prevalência de hanseníase em um município do Leste de Minas Gerais. A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi o referencial teórico utilizado no processo
de apreensão e análise. Para a coleta de dados utilizou-se o Teste de
Associação Livre de Palavras (TALP). Os dados foram analisados através do software EVOC. Resultados: O processamento estabelecido pelo
software EVOC indicou que os elementos constituintes do sistema central da representação “contagiosa”, “doença”, “dormência”, “lepra”, “pele”,
“preconceito” e “tratamento” foram os de maior frequência e prontamente
evocados, portanto, foram os de maior importância e significado para o
grupo e representam a percepção dos mesmos em relação a hanseníase. Portanto este núcleo central permitiu a seguinte definição da hanseníase pelo grupo: “A hanseníase popularmente conhecida como lepra, é
uma doença contagiosa que provoca dormência na pele, gera preconceito e requer tratamento.” Conclusão: Identifica-se que a população ainda
relaciona a hanseníase com a Lepra, que era alvo de estigma e preconceito, estando ligadas a questões estéticas. Mesmo que o conhecimento
não seja aprofundado, os indivíduos conhecem a hanseníase como uma
doença contagiosa, no entanto entendem que esta pode ser tratada.
Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: l.karol@hotmail.com
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Do conhecimento à percepção: a hanseníase sob a perspectiva
de residentes de um município mineiro
Laura Karoline Queiroz de Freitas; Marileny Boechat Frauches; Suely
Maria Rodrigues; Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Hanseníase – Conhecimento - Informação em Saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução
lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Objetivo: Identificar o nível de informação e conhecimento de uma comunidade de um município do leste mineiro, em relação
à hanseníase. Método: Foram entrevistados 96 indivíduos (estimativa de
proporção) de 18 a 59 anos, de ambos os sexos, não portadores de
hanseníase, residentes há pelo menos um ano em uma comunidade de
baixa prevalência desta patologia em um município do Leste de Minas
Gerais. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário
estruturado aplicado na forma de entrevista. Os dados foram analisados
através do software SPSS (v.16.0). Resultados: Quanto ao perfil sócio
demográfico, dos 96 entrevistados, estes eram majoritariamente do gênero feminino (76%), com predominância da faixa etária de 30 a 59 anos
(75%). A totalidade dos entrevistados declarou-se alfabetizada e quanto ao nível de escolaridade 19,8% têm ensino fundamental incompleto;
13,5% ensino fundamental completo; 8,3% ensino médio incompleto;
22,9% ensino médio completo; 15,6% superior incompleto e 19,8% ensino superior completo. Em relação à ocupação verificou-se que 20,8%
eram do lar; 15,6% estudantes; 30,2% trabalhadores assalariados; 26%
trabalhadores autônomos e 7,3% ocupavam outras funções. Quanto ao
conhecimento sobre a forma de transmissão da hanseníase, a quase
totalidade (90,6%) da população entrevistada desconhece a forma de
contágio da doença e 65,6% relataram saber que a mesma tem tratamento. Entretanto, 71,9% desconhecem a terapêutica preconizada. Conclusão: Constatou-se um baixo nível de informação e conhecimento da
maioria da população entrevistada sobre aspectos relacionados à forma
de transmissão e tratamento da hanseníase. Faz-se necessária a divulgação de informações pertinentes à doença, considerando se tratar de
um problema de saúde pública do país.
Apoio: FAPEMIG/ UNIVALE.
Contato: l.karol@hotmail.com

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

49

Avaliação da expressão de quimiocinas e seus receptores em
resposta a infecção endodôntica experimental em camundongos
isentos de germes.
Marcela Marçal Thebit, Kamilla Farias Maciel; Wilson Bambirra; Leda
Quercia Vieira; Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho
Universidade Federal de Minas Gerais
Palavras-chave: Vida livre de germes, quimiocinas, lesão periapical.
Área de conhecimento: Endodontia - 4.02.06.00-9
Introdução: Quimiocinas são membros da família das proteínas reguladoras de citocinas que geralmente possuem baixo peso molecular e
estimulam o recrutamento de leucócitos. As quimiocinas desempenham
inúmeros papéis como regulação e polarização da resposta imune, apoptose, angiogênese, metástase tumoral, secreção de citocinas e metaloproteinases da matriz. O papel crucial de quimiocinas e seus receptores
na resposta imune vem suscitando possíveis intervenções terapêuticas
através da intervenção em seu eixo de funcionamento. Atualmente, pouco se sabe sobre sua participação em lesões periapicais, sendo relevante que se estabeleça sua expressão frente a um desafio microbiano.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão das quimiocinas CCL2, CXCL10, CCL5 e dos receptores CXCR2, CCR5 e CCR2 em
resposta a infecção experimental induzida por Fusobecterium nucleatum
e Enterococcus faecalis em camundongos isentos de germes. Metodologia: Para tanto foram utilizados 2 grupos de cinco animais com idade
entre 8 e 12 semanas. O acesso coronário foi realizado no primeiro molar
superior dos lados direito e esquerdo. Os microrganismos foram inoculados no molar esquerdo, e o molar direito foi selado sem contaminação
funcionando como controle. Os grupos foram sacrificados após 7 e 14
dias da inoculação, respectivamente. As amostras foram avaliadas através do método real-time PCR. Resultados: Os resultados demonstraram
que a infecção experimental foi capaz de induzir a uma maior expressão
de CXCL10, CCL2, CXCR2 e CCR1 no 7º dia quando comparado ao 14º
dia. CCR5 e CCL5 mantiveram-se estáveis nos dois momentos. Conclusão: O modelo animal gnotoxênico mostrou-se eficaz, possibilitando a
avaliação da resposta imune frente a uma infecção conhecida, demonstrando que a expressão gênica das quimiocinas e seus receptores frente
à infecção experimental preferencialmente prevaleceu na fase inicial de
indução da alteração perirradicular, qual seja, no 7º dia pós-infecção.
Apoio: CNPq.
Contato: marcela.thebit@gmail.com
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Cumprimento das estratégias preconizadas pelo Programa
Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN)
em um município mineiro
Marcela Otoni da Silva Pereira; Daiana Braz Faria; Marileny Boechat
Frauches; Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento;
gestante; assistência pré-natal.
Área de Concentração: Saúde Coletiva - 4.06.00.00-9
Introdução: Durante a gravidez, mudanças ocorrem no corpo da mulher
exigindo cuidados e acompanhamento por profissionais de saúde. Essa
assistência visa diagnosticar enfermidades preexistentes, tratando-as de
modo a reduzir seu impacto. O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), lançado pelo Ministério da Saúde têm como
diretriz a normalização técnica do processo de atenção à gestante e à
puérpera. Segundo o Ministério da Saúde ocorreu uma ampliação na
cobertura do pré-natal, contudo, é preciso aperfeiçoar o Programa. Objetivo: Identificar a conformidade das estratégias utilizadas na assistência do pré-natal em Governador Valadares com as normas do PHPN.
Método: Pesquisa de abordagem quantitativa, realizada na zona urbana
do município de Governador Valadares-MG, com 20 usuárias do PHPN
a partir da 30° semana de gravidez e cadastradas no Sistema de Informação do Pré-Natal (SISPRENATAL). Para coleta de dados utilizou-se
entrevista estruturada, contendo variáveis buscando identificar característica da amostra (idade, escolaridade, classe econômica, estado civil) e
dados de saúde (consultas e exames). A análise dos dados foi realizada
por meio do software Sphinx Léxica versão 5.1.0.4. Resultados: Entre as
gestantes 65% encontram-se entre 18 e 28 anos, 60% possuem 2° grau
completo, maioria (70%) na classe C e 85% viviam com parceiro. Em relação ao número de consultas 65% realizaram seis ou mais consultas e
50% completaram oito ou mais exames exigidos pelo PHPN. A testagem
anti-HIV foi o procedimento menos realizado (75%). Apenas 35% realizaram todos exames e consultas preconizados. Na leitura dos indicadores
de conformidade fica visível que, à medida que são somadas as variáveis
consultas e exames, os percentuais diminuem. Conclusão: Conclui-se
que o município estudado não se apresenta em conformidade com as
normas preconizadas pelo PHPN. Os índices se encontram abaixo do
estabelecido, apenas 35% das entrevistadas completaram os exames e
consultas.
Apoio: CAPES/ FAPEMIG.
Contato: marcelaotonipsi@yahoo.com.br
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Hipertensão Arterial Sistêmica: percepções de pacientes
sobre o tratamento da doença
Maria Alice Balbino de Carvalho; Ananda Vieira Moraes; Marina Mendes
Soares; Leonardo Oliveira Leão e Silva; Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, controle da doença, percepção.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS) está associada a dimensões biológicas, sociológicas, psicológicas
e culturais. O efetivo cumprimento das prescrições dos profissionais de
saúde é fundamental para o controle dos níveis pressóricos. Objetivo:
Identificar a percepção de hipertensos sobre as formas utilizadas para o
controle e tratamento da doença. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. Amostra constituída por
393 indivíduos hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas
Estratégias de Saúde da Família de Governador Valadares-MG, com idade de 40-59 anos (Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Para análise
dos dados coletados nos domicílios dos participantes via entrevista estruturada, utilizou-se do software Sphinx Lexica e da Análise de Conteúdo
de Bardin. Resultados: Os dados indicam que a maioria (58,8%) acredita
existir outras formas de controle da HAS além do uso de medicamentos. Diferentemente, grande parcela (41,2%) afirma que apenas o tratamento medicamentoso é suficiente para o controle da doença. Dentre
outras formas de controle relatadas está a mudança nos hábitos de vida
(47,2%); adoção de terapias alternativas tais como uso de chás caseiros
(29,9%); controle dos estados emocionais (21,6%) e fé na providência
divina (1,3%). A maioria (81,9%) afirma cumprir com tranquilidade as
prescrições para controle da doença enquanto uma menor parte (18,1%)
relata possuir alguma dificuldade. Conclusão: Os participantes deste estudo percebem o tratamento da HAS como multifatorial, necessitando
de mudanças nos hábitos de vida e controle das condições emocionais.
Uma minoria relata dificuldades para realizar a terapêutica. As práticas
culturais, como uso de tratamentos alternativos, tem sido utilizadas de
forma concomitante ou em substituição a ingestão de medicamentos.
Apoio: FAPEMIG/CAPES/CNPq.
Contato: mariaalice07@hotmail.com
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Práticas comportamentais que interferem no controle da
pressão arterial
Maria Alice Balbino de Carvalho; Ananda Vieira Moraes; Marina Mendes
Soares; Leonardo Oliveira Leão e Silva; Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, adesão ao tratamento, comportamento.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A adoção de comportamentos inadequados que divergem
das prescrições médicas concorre para que a maioria dos hipertensos
não mantenha a pressão arterial (PA) controlada. Objetivo: Identificar
práticas comportamentais que interferem no efetivo controle da PA de hipertensos. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com abordagem
quantitativa. Amostra constituída por 393 hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família de Governador Valadares-MG, com idade de 40-59 anos (Meia Idade) e 60 anos
ou mais (Idosos). Os dados foram obtidos em entrevista estruturada, nos
domicílios dos participantes. Para análise dos dados utilizou-se o software Sphinx Lexica. Resultados: A partir do questionário de MORISKY
GREEN identificou-se dois grupos: G1, 356 (90,6%) indivíduos com Máxima Adesão ao tratamento; G2, 37 (9,4%) indivíduos com Baixa Adesão.
Tanto no G1 quanto no G2 a maioria é do sexo feminino (90,2%; 78%,
respectivamente); etnia branca/parda (86%; 81,1%); não fazem uso de
bebida alcoólica (88,8%; 91,9%); não praticam exercícios físicos (68%;
86,5%); não fazem uso de cigarro (92,4%; 86,5%); ingerem pouco sal
(84%; 70,3%) e evitam guloseimas (65,7%, 51,4%). Os pertencentes ao
G1 afirmam não esquecer de tomar os medicamentos (66,3%); enquanto
os do G2, esquecem de fazer uso contínuo da medicação (73%). Quanto
à interrupção do tratamento medicamentoso, no G1, a quase totalidade
(93,5%) afirma não fazê-la e no G2, a maioria (67,6%) relata já ter ocorrido esta situação. No G1, a maioria (81,7%) não se considera descuidada
em relação a doença, enquanto no G2 a maioria (78,4%) se considera
descuidada. Conclusão: Os dados indicam que os indivíduos pesquisados não possuem dificuldades em adotar medidas higienodietéticas. Em
contrapartida, o principal fator que contribui para o baixo controle da PA,
é a ingestão inadequada dos medicamentos prescritos.
Apoio: FAPEMIG/CAPES/CNPq. mariaalice07@hotmail.com
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Desafios da atuação dos psicólogos nos Núcleos de Apoio
à Saúde da Família
Maria Clara Ferreira dos Santos; Marileny Boechat Frauches; Suely Maria Rodrigues; Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Atuação do psicólogo, Estratégia de Saúde da Família,
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Com o intuito de ampliar e complementar as ações da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 2008 foi instituído o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF). Este Núcleo reúne profissionais de
diversas áreas do conhecimento que atuam de forma integrada com as
ESFs. A função do psicólogo fundamenta-se no cuidado integral do indivíduo articulando ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação psicossocial. Objetivo: Identificar os desafios encontrados pelos
psicólogos inseridos nas equipes do NASF na realização de suas atividades. Metodologia: Realizou-se uma revisão da literatura, utilizando-se a
base de dados SciELO a partir dos descritores: psicologia, apoio matricial, clínica ampliada, núcleo de apoio à saúde da família, estratégia de
saúde da família, sistema único de saúde. Seguindo critérios de inclusão
e exclusão, os artigos deviam ser publicados no idioma português, no período de 2009 a 2014. Resultados: Foram encontrados 344 artigos, sendo que destes, 7 atenderam aos critérios de inclusão e exclusão e foram
analisados. Os principais desafios identificados foram: desconhecimento
dos profissionais da ESF e da comunidade assistida sobre o papel específico da Psicologia no NASF; falta de capacitação dos psicólogos para
atuação no NASF; formação acadêmica deficiente em relação à atuação
na saúde coletiva; inadequação do espaço físico das ESFs; dificuldade no estabelecimento de vínculo com os usuários devido ao excesso
de unidades de ESFs atendidas. Conclusão: Conclui-se que o lugar do
psicólogo no âmbito da atenção básica, especificamente no NASF, necessita de uma compreensão mais aprofundada acerca das suas novas
atribuições. A capacitação dos psicólogos e dos profissionais da ESF fazse necessária para atender as demandas desse novo campo de atuação,
para que o trabalho no NASF seja consolidado como é preconizado em
suas diretrizes.
Apoio: PIBIC-FAPEMIG/UNIVALE. maria.c.ferreira@hotmail.com
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A Psicologia na Atenção Básica à Saúde: Visão dos médicos
da Estratégia de Saúde da Família
Maria Socorro de Menezes; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Atenção Básica, Apoio Matricial, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Psicologia, Saúde Mental.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva - 4.06.00.00-9
Introdução: A atuação do Psicólogo na Atenção Básica à Saúde (ABS)
é uma prática relativamente nova no Sistema Único de Saúde e vem se
esbarrando em limitações teóricas e técnicas específicas da formação
deste profissional e dos demais profissionais da saúde. Objetivo: Conhecer a visão dos médicos inseridos na Estratégia de Saúde da Família
(ESF) a respeito da atuação do psicólogo no Núcleo de Apoio a Saúde
da Família (NASF). Metodologia: Utilizou-se as abordagens quantitativa
e qualitativa. A amostra foi constituída por médicos, brasileiros, de ambos os sexos que trabalham em doze ESF de Governador Valadares MG,
apoiadas pelo NASF. Os dados quantitativos foram coletados por meio
de questionário para identificação do perfil dos participantes e os qualitativos a partir de entrevista semi-estruturada. A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio programa Sphinx Léxica versão 5.1.0.4, e
a qualitativa pela técnica da análise de conteúdo. Resultados: A média
de idade dos participantes é de 30,5 anos, com predominância do gênero masculino (58,3%). A maioria (66,7%) possui tempo de formado em
medicina, de seis meses a três anos, sendo que 58,3% possuem especialização em Saúde da Família ou estão cursando. Compreendem que
a função do Psicólogo do NASF é avaliar, tratar e acompanhar a saúde
mental dos sujeitos atendidos na ESF, por meio de atendimentos psicológicos, individuais, em grupos e psicoterapia cognitiva comportamental.
Conclusão: Para os médicos o Psicólogo é o profissional mais adequado
para abordar a saúde mental por não se sentirem capacitados para este
trabalho, sugerindo maior disponibilidade do mesmo na ESF e melhoria
na infraestrutura para seu trabalho. Observa-se que o médico reconhece
a importância do trabalho em conjunto com o psicólogo, apontando para
a necessidade de ampliação do saber dos profissionais da saúde acerca
do cuidado em saúde mental e da função do Psicólogo no NASF.
Contato: helppisc@hotmail.com
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Acesso de Primeiro Contato: utilização da Estratégia de
Saúde da Família na perspectiva da população idosa
Marília da Conceição Cordeiro; Luiz Patrício Neto; Elaine Toledo Pitanga
Fernandes; Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde, Serviços de Saúde, Avaliação de Serviços de Saúde, PCATooL.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva - 4.06.00.00-9
Introdução: A transição demográfica, bem como a epidemiológica trazem
como consequência o aumento de indivíduos idosos na população. Diante deste fato faz-se necessário um olhar direcionado ao idoso em relação
a Atenção Primária à Saúde (APS) oferecida pelo sistema público. Assim,
o Acesso de Primeiro Contato do individuo com o sistema de saúde é de
grande valia, pois o cuidado a cada novo problema ou novo episódio de
um mesmo problema de saúde é avaliado por este atributo. Objetivo:
Identificar o escore da dimensão Acesso de Primeiro Contato na perspectiva da população idosa usuária da Estratégia de Saúde da Família
(ESF) localizada na zona urbana do município de Governador ValadaresMG. Metodologia: A amostra foi constituída por indivíduos com 60 anos
ou mais, de ambos os sexos, fisicamente independentes e com função
cognitiva preservada para responder às perguntas que foram abordadas
na pesquisa. Utilizou-se o questionário PCATooL BRASIL Versão Adulto
adaptado para particularidades referente à atenção a saúde da pessoa
idosa. São considerados serviços efetivos aqueles que apresentam escore de APS com valor maior ou igual a 6,6. Resultados: O atributo é
constituído por dois componentes, utilização e acessibilidade. O primeiro
apresentou escore de 7,9 enquanto o segundo 2,2. Conclusão: Os dados
encontrados sugerem um bom relacionamento entre a ESF e o público
estudado. Isso demonstra que há uma porta aberta neste serviço, bem
como a presença de um laço de identidade entre profissionais e usuários.
Em contra partida o escore baixo no componente Acessibilidade mostra
que o serviço de urgência e emergência nem sempre é prestado quando
necessário. Apoio: FAPEMIG/UNIVALE. marilia.
Contato: cordeiro@hotmail.com
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Influência das Representações Sociais na adesão ao controle
da Hipertensão Arterial Sistêmica
Marina Mendes Soares; Ananda Vieira Moraes; Maria Alice Balbino de
Carvalho; Leonardo Oliveira Leão e Silva, Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, tratamento, Representações Sociais.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Os altos índices de mortalidade da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e os baixos indicadores de controle da pressão arterial
demonstram a necessidade de se avaliar fatores que podem interferir
na adesão ao tratamento. Objetivo: Identificar Representações Sociais
(RS) sobre a HAS e a terapêutica que contribuem para a adesão ou
não-adesão de pacientes ao tratamento da doença. Metodo: Realizouse estudo descritivo do tipo transversal, junto a 393 indivíduos hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas Estratégias de Saúde da
Família de Governador Valadares-MG, com idade de 40-59 anos (Meia
Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Para análise dos dados coletados
nos domicílios dos participantes via entrevista estruturada, utilizou-se do
software Evoc. Resultados: Os participantes foram submetidos ao teste
de Morisky-Green (1986) e inseridos em dois grupos: G1 (máxima adesão) com 356 indivíduos; G2 (baixa adesão) com 37. Tanto no G1 quanto no G2 a maioria é do sexo feminino (90,2%; 78% respectivamente)
e de etnia branca/parda (86%; 81,1%). Foi possível identificar todos os
elementos evocados, sendo os elementos mais citados e presentes no
núcleo da representação do grupo G1: Cefaléia, Derrame, Infarto, Morte
e Nervosismo. No G2: Derrame, Infarto, Morte, Nervosismo e Perigosa.
Há, portanto, uma diferenciação entre as representações, mas, não necessariamente uma diferença no comportamento e práticas dos grupos,
embora tal diferenciação possa induzir à busca pelo cuidado à saúde
devido à sintomatologia apresentada. Conclusão: A RS condiciona a forma como os pacientes adotam seu tratamento e se portam frente aos
cuidados sugeridos pela equipe de saúde. Tal perspectiva indica a necessidade de políticas públicas em saúde que valorizem o hipertenso e
os fatores que facilitem sua adesão ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso.
Apoio: CAPES/CNPq/FAPEMIG. marinamantena@hotmail.com
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Comportamentos associados ao controle da Hipertensão
Arterial Sistêmica: análise a partir do Grade of Membership
(GoM)
Marina Mendes Soares; Ananda Vieira Moraes; Maria Alice Balbino de
Carvalho; Leonardo Oliveira Leão e Silva; Suely Maria Rodrigues; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Hipertensão, controle, comportamento.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Deve-se empreender esforços em conhecer o paciente, sua
relação com a HAS e seus comportamentos, para então intervir em todo
o processo saúde-doença. Objetivo: Identificar os perfis multidimensionais de pacientes hipertensos, de acordo com seu nível de adesão ao
tratamento. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, quantitativo. A
amostra foi constituída por 393 hipertensos, com idade de 40-59 anos
(Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Realizou-se entrevista estruturada nos domicílios dos participantes. Para análise dos dados utilizou-se
os programas Sphinx Lexica e Grade of Membership (GoM). As respostas
dos indivíduos foram divididas em 3 grupos: G1, G2 e G3. Resultados:
No G1 os indivíduos apresentam as características: ingestão moderada
de bebidas alcoólicas; falta de apoio familiar no tratamento da doença;
crença de que não precisa mudar seus hábitos de vida; participação assídua em grupos de educação em saúde propostos pela ESF; ausência de
locais convenientes para realizar atividades físicas. No G2 apresentaram
como indicadores: consumo restrito de bebidas alcóolicas; controle dos
níveis pressóricos e adequada frequência à ESF. Já no G3, apresentam
os seguintes indicadores: uso intermitente da medicação quando se sentem bem; esquecimento de tomar o medicamento; ingestão rotineira de
comidas pouco recomendadas; crença de que não é necessário fazer
mudanças em seu estilo de vida; não buscar meios para obter os medicamentos; faltar às consultas para acompanhamento de sua condição de
saúde; dificuldade de administrar a medicação quando necessita ingerir
mais de dois comprimidos de uma só vez; controle dos níveis pressóricos
insatisfatório; percepção de que sua vida é estressante; dificuldade na
comunicação com profissionais de saúde; avaliação negativa da Unidade
de Saúde em que realiza acompanhamento. Conclusão: Há uma baixa
predominância de comportamentos pró-saúde nos três perfis indicando
que os entrevistados emitem comportamentos de risco à própria saúde.
Apoio: CAPES/CNPq/FAPEMIG marinamantena@hotmail.com
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Avaliação clínica, parasitólogica e histopatológica de cães naturalmente infectados com Leishmania infantum provenientes
de Governador Valadares – MG
Micheli Batista Afonso; Elaine Cristina de Oliveira; Wagner Luis Tafuri;
Maria Leticia Costa Reis
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal de Minas Gerais
Palavras-chave: Leishmaniose visceral canina, fígado, analise histopatológica.
Área de conhecimento: Patologia Geral - 4.01.05.00-8
Introdução: A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose de
grande impacto na saúde publica mundial. No Brasil, encontra-se amplamente difundida, sendo considerada endêmica na região de Governador
Valadares – MG. Os cães são o principal reservatório doméstico do parasito. Apesar da LVC ser uma doença sistêmica severa, existem poucos estudos na região de Governador Valadares que descrevem padrões
histopatológicos detalhados de tecidos afetados. Objetivos: O objetivo do
presente estudo foi avaliar clínica, parasitológica e histopatológicamente
cães naturalmente infectados com Leishmania infantum provenientes de
Governador Valadares – MG. Método: Foram coletadas amostras de 60
cães, com sorologia positiva. De acordo com os sinais clínicos da LVC,
os caes foram classificados em assintomáticos e sintomáticos. Realizouse punção aspirativa da medula óssea para análise do parasitismo. Fragmentos de fígado foram coletados e processados pelas técnicas rotineiras
de histologia. Cortes foram corados pela H&E. Foi utilizada Imunohistoquímica para análise parasitológica. Resultados: Observou-se 70% dos
cães sintomáticos e 30% assintomático. Os sintomáticos apresentaram
principalmente onicogrifose (61%), caquexia (43%), úlceras (37%). O fígado de caes sintomaticos apresentaram maior número de amastigotas.
A área média dos granulomas foi maior em animais assintomáticos. A
principal alteração histopatológica foi a degeneração hidrópica. Conclusões: Animais assintomáticos apresentaram baixo parasitismo associado
à maior área de granulomas, sugerindo uma maior resposta à infecção.
Apoio: FAPEMIG. far
Contato: macialimoeiro@hotmail.com
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Perfil de vítimas envolvidas em acidentes com motocicletas
atendidas por um serviço público de urgência em um município
mineiro no período de 2006 a 2011
Osmar de Souza Santos; Fagner Martins de Oliveira; Suely Maria Rodrigues; Carlos Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acidentes
de trânsito, motocicletas.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é
uma modalidade de atendimento médico brasileiro, utilizado em casos
de emergência. No Brasil, os acidentes de trânsito têm aumentado de
maneira significativa, sendo considerados como casos de emergência.
Os motociclistas também estão incluídos em grande parte destes acidentes. Objetivo: Identificar o perfil das vítimas envolvidas em acidentes
com motocicletas atendidas pelo SAMU no município de Governador Valadares no período de 2006 a 2011. Método: Trata-se de uma pesquisa
epidemiológica descritiva, de modelo transversal que utiliza uma abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de dados secundários referentes às ocorrências atendidas pelo SAMU nos anos de 2006 a
2011 registradas nos 47 Relatórios de Atendimentos dos Socorristas. As
variáveis incluídas foram Idade, Sexo, Número do Boletim de Ocorrência,
Bairro, Região, Ocorrência, Tipo de Ocorrência, Tipo de Veículo, Segurança, Situação, Posição, Transporte, Lesão, Resposta Verbal, Resposta
Motora, Procedimentos1, Destino, Acompanhamento, Intercorrências,
Unidade de Saúde e Evolução. Resultados: Os resultados mostram que
a maioria das vítimas são adolescentes e jovens com idade entre 12 e 24
anos (47%). Destaca-se o sexo masculino com maior envolvimento nos
acidentes (66%). A maioria (77%) das vítimas utilizava capacete no momento do acidente e, 55% sofreram escoriações pelo corpo. Foram encaminhadas 39 vítimas para o hospital. Na maioria dos casos não houve
intercorrências durante o atendimento e o tratamento das vítimas. Conclusão: Conclui-se que o perfil das vítimas envolvidas em acidentes com
motocicletas é constituído por homens jovens, que utilizavam o capacete
como proteção. Grande parte sofreu escoriações. Espera-se que esses
dados possibilitem uma intervenção eficaz e o planejamento de políticas
públicas que contribuam com a diminuição da violência no trânsito.
Apoio: PIBIC-FAPEMIG/UNIVALE. osmardesouzasantos@hotmail.com
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Conhecimento dos direitos relativos ao atendimento odontológico entre os usuários da Estratégia de Saúde da Família
Thays Silva de Almeida; Júlia Marques Coelho; Suely Maria Rodrigues;
Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família, Serviço de Saúde Bucal, Direito a saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O reconhecimento da saúde como direito social e, consequentemente, dever do estado, pode possibilitar o exercício pleno do direito à saúde pelos cidadãos. Objetivo: Identificar o conhecimento dos
usuários quanto aos direitos relativos ao atendimento odontológicos oferecidos pelas Equipes de Saúde Bucal (ESB) nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município de Governador Valadares. Método:
A amostra foi calculada a partir do total de indivíduos na faixa etária de
18 a 59 anos, usuários dos serviços odontológico ofertados pelas ESF.
Utilizou-se o método estimativa de proporção, totalizando 384 indivíduos.
Para coleta de dados foi aplicado um questionário na forma de entrevista
com questões relativas ao acesso, financiamento e direito ao atendimento odontológico. Resultados: Os resultados demonstraram que 90,6%
dos entrevistados afirmaram terem conhecimento do direito à saúde garantida pela Constituição Federal Brasileira. No entanto, 95,1% não conhecem a “Carta do Direito dos Usuários de Saúde”, documento elaborado pelo Ministério da Saúde, que assegura ao cidadão o direito básico ao
ingresso digno nos sistemas de saúde. Quanto ao acesso ao tratamento
odontológico 86,7% dos usuários declararam conhecerem o procedimento para ser atendido, sendo a busca direta pelo serviço na unidade de
saúde a alternativa apontada pela maioria dos entrevistados. Observouse que 59,6% dos usuários tinham conhecimento de outros locais no município, além da ESF aos quais pudessem recorrer para atendimento gratuito. As principais opções apontadas para o referido atendimento foram
a universidade local (32,6%) e outros serviços públicos ofertados pelo
município (24,5%). Frente às insatisfações relativas ao atendimento recebido, 72,1% dos entrevistados afirmaram que fariam uma reclamação
quando insatisfeito. Conclusão: Os usuários, em sua maioria, apresentaram conscientes dos direitos relativos ao atendimento odontológico.
Apoio: FAPEMIG. thays17_almeida@hotmail.com
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Doenças bucais mais prevalentes em crianças na faixa etária
de 7 a 12 anos
Thays Silva de Almeida; Suely Maria Rodrigues; Mylene Quintela Lucca;
Elaine Toledo Pitanga Fernandes; Marileny Boechat Frauches
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Qualidade de vida, crianças, doenças bucais, epidemiologia.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A saúde bucal é um elemento importante da saúde geral e
bem-estar, tornando-se essencial para a qualidade de vida do indivíduo.
A saúde bucal de uma população depende de fatores biológicos, socioeconômicos e principalmente da transformação dos pacientes de sujeitos
passivos em agentes que participem do processo no qual o cirurgiãodentista assume o papel, qual seja a de ser facilitador ou inibidor da conquista desta autonomia. Objetivo: Este estudo teve por objetivo identificar
as principais doenças bucais que acometem crianças na faixa etária de
7 a 12 anos. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. No
levantamento dos artigos foram consultadas as bases de dados eletrônicas Scielo e LILACS. Os descritores utilizados foram: Qualidade de vida,
crianças e doenças bucais. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os
artigos deviam ser publicados no idioma português, nos anos de 2005 a
2013. Deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas anteriormente e serem estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultados:
Na base de dados Scielo foram encontrados ao todo 11 artigos relacionados aos descritores citados acima, sendo que apenas 09 atendiam
aos critérios de inclusão desta pesquisa e foram analisados. Na consulta
ao LILACS, identificou-se um total de 70 artigos. Destes, seis foram submetidos á análise. Destes artigos as doenças bucais mais prevalentes
encontradas foram a cárie dentária demonstrando um impacto maior na
qualidade de vida das crianças, seguindo o traumatismo dentário, maloclusão e fluorose. Conclusões: O interesse pela qualidade de vida e
saúde bucal em crianças e adolescentes vem aumentando, uma vez que
as doenças bucais manifestam um efeito negativo na qualidade de vida
desta população. Mesmo com as grandes conquistas associadas à saúde bucal nas últimas décadas, muitos indivíduos ainda são afetados por
problemas bucais. As doenças bucais mais frequentes em crianças na
faixa etária de 7 a 12 anos foram a cárie dentária, traumatismo dentário,
maloclusão e fluorose.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE. thaysodonto9@gmail.com
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Impacto das doenças bucais na qualidade de vida de crianças
de 8 a 10 anos
Thays Silva de Almeida; Líbia Gomes Monteiro; Suely Maria Rodrigues;
Mylene Quintela Lucca; Michele Baffi Diniz; Elaine Toledo Pitanga Fernandes; Marileny Boechat Frauches
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Qualidade de vida, crianças, doenças bucais, Questionário CPQ8-10.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Os problemas de saúde bucal, como as repercussões fisiológicas e comportamentais advindas dos mesmos podem certamente afetar a qualidade de vida das crianças, comprometendo seu funcionamento
físico, social e estima pessoal. As doenças bucais são prevalentes e seu
impacto sobre o indivíduo e a sociedade é significativo. Objetivo: Esta
pesquisa teve por objetivo identificar o impacto das doenças bucais na
qualidade de vida de crianças de 8 a 10 anos. Método: Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem quantitativa realizado com 60 crianças
de 8 a 10 anos assistidas numa clínica de odontopediatria de uma faculdade do leste mineiro. Utilizou-se o questionário Child Perceptions Questionnaire (CPQ8-10) para identificar a percepção desta população sobre
o impacto das doenças bucais na sua qualidade de vida, analisando quatro domínios: sintomas orais, limitações funcionais, bem-estar emocional
e bem-estar social. O valor do impacto total pode variar de 0 a 100, ou
seja, quanto mais próximo de cem, maior o impacto sobre a qualidade
de vida. Resultados: Observou-se um impacto das doenças bucais na
qualidade de vida de 96,7% das crianças estudadas, porém este impacto
foi pouco significativo. Em relação aos domínios, “sintomas orais” foi o
mais comprometido, e o “bem-estar emocional” o menos comprometido.
Conclusões: O impacto das doenças bucais nesta população foi pouco
significativo, porém presente. Ressalta-se a importância de identificar o
impacto das doenças bucais, pois quando presentes podem causar limitações funcionais, afetar o bem-estar emocional e social da criança,
possivelmente interferindo ao longo do seu ciclo de vida, em sua história
pessoal e no seu relacionamento com a família e outras pessoas.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE. thaysodonto9@gmail.com
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Produção coletiva e colaborativa de conhecimentos na
web: o uso da Wikipédia como fonte de informação para o
jornalismo
Adjani Botelho; Marthina Zeferino; Thabata Dias; Lauro Almeida de Moraes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Wikipédia, informação, jornalismo, produção colaborativa.
Área do conhecimento: Jornalismo e editoração - 6.09.02.00-0
Introdução: A Wikipédia tornou-se uma das fontes de informação mais
conhecidas e acessadas da atualidade, sendo o mais bem sucedido caso
de produção coletiva e colaborativa de conhecimentos na Web. Contendo 14 milhões de verbetes produzidos por 49 mil voluntários, se fosse
impressa, daria uma coleção de 648 volumes. Objetivo: Refletir sobre a
validade da Wikipédia como fonte de informação na apuração jornalística, levantando a opinião de estudantes de jornalismo da Univale. Método: A pesquisa exploratória envolveu textos colaborativos produzidos
na disciplina “Jornalismo para as Novas Mídias”, além de uma revisão
bibliográfica, a fim de fornecer subsídios para estudos mais aprofundados. Foram considerados ainda os comentários de 46 alunos em um fórum online. Resultados: Para 52% dos estudantes, a Wikipédia pode ser
uma fonte de pesquisa jornalística, enquanto os outros 48% desconfiam
dos dados fornecidos por esta enciclopédia online, alegando que não se
deve confiar inteiramente nas informações disponibilizadas, uma vez que
acreditam não haver garantia de exatidão dos mesmos no momento da
consulta. Mesmo entre os que defendem o uso da Wikipédia como fonte
de informação para apuração de reportagens, é ressaltada a necessidade de cautela para não se repassar dados errados. Conclusão: A produção coletiva e colaborativa é um importante recurso introduzido pela
era digital. Desta forma, as pessoas conseguem acesso rápido a uma
grande quantidade de informações. Porém, mesmo sendo uma fonte de
enorme abrangência, ao lado de plataformas como a Wikipédia, o jornalismo precisa de outras fontes para garantir a veracidade e correção do
conteúdo divulgado, bem como as próprias funções de mediação. Nesse
sentido, os estudantes de Jornalismo pesquisados concordaram que a
checagem, por meio da consulta a fontes variadas, é a melhor forma de
dirimir essa situação, garantindo a exatidão daquilo que será informado.
Contato: adjani.botelho@gmail.com
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Família: Um desafio para o Assistente Social – A Experiência
da Instituição Orep Itaka Escolápios – Governado Valadares
- MG
Ágda Cíntia da Silva Lopes; Denise Vítor Balbino; Ellen Gleice Viana;
Iane Fernandes da Silva Magalhães; Aloídes Souza de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra-Chave: Família, Desafio, Serviço Social.
Área de Conhecimento: Serviço Social - 6.10.00.00-0
Introdução: Este estudo discorre sobre os desafios enfrentados pelos assistentes sociais, no trabalho com famílias. Trata-se dos aspectos das
configurações familiares na contemporaneidade, através de uma viagem
onde esta era caracterizada pelo patriarcalismo, pontuando as mudanças ocorridas com a invasão do Império Romano, o que colaborou para a
formação de diferentes olhares sobre a família. Uma breve apresentação
da família sob o ponto de vista do direito, utilizando dos artigos do código
civil a respeito da temática família, para assim tratar da família brasileira
nos dias atuais, as transformações societárias que vem enfrentando. O
efeito da globalização atinge o mundo do trabalho, o que gera rebatimentos para o contexto familiar, e consequentemente para o Serviço Social
ao lidar com famílias. Objetivos: O estudo buscou levantar as dificuldades encontradas pelo Assistente Social no trabalho com as famílias dos
atendidos pelo programa Socialização da instituição Orep Itaka Escolápios, bem como analisar as metodologias utilizadas na intervenção do
assistente social no atendimento as famílias. Desvendar qual a prática
adotada no atendimento e a forma em que ela é desenvolvida, assim
perpassando pelos instrumentos técnico-operativos utilizados pelo profissional do Serviço Social. Método: Na busca por informações que estruturassem o trabalho foram utilizados métodos de pesquisa tais como, a
análise documental, entrevista semiestruturada, onde foram analisados
os documentos do setor de Serviço Social, entrevista com a Assistente
Social. Conclusão: Percebeu-se que no trabalho com famílias o Assistente Social da Orep Itaka Escolápios tem enfrentado muitos desafios, tanto
no âmbito institucional quanto no que diz respeito a sensibilização da
família a cerca da importância de sua participação e acompanhamento
junto as ações propostas pela orep Itaka. Notou-se que a todo instante
a equipe do Serviço Social busca por ações que sistematizem intervenções que venham de maneira eficaz e eficiente responder às demandas
que lhe são apresentadas.
Apoio: Univale. agdacintia@hotmail.com
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O jornalismo na era digital: reflexões sobre uma (re)construção
Beatriz Cantarino Rodrigues; Fabiana Angelina Conrado Nascimento;
Marie Castro Cruz; Thaís Herculano Martins de Souza; Lauro Almeida
de Moraes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Internet, Jornalismo, Novas Mídias.
Área do conhecimento: Jornalismo e editoração - 6.09.02.00-0
Introdução: A tão comentada “era digital” transformou o método de trabalho das mais diversas áreas profissionais, e o Jornalismo não é uma
exceção. Desde a forma de estruturar uma reportagem até a própria linguagem usada no conteúdo passaram por essa mudança, cabendo ao
jornalista adaptar-se a esse modo de fazer multimídia. Objetivo: Refletir
acerca das mudanças provocadas pela era digital no fazer jornalístico,
apontando as principais alterações já percebidas. Método: A pesquisa
exploratória envolveu textos colaborativos e weblogs produzidos na disciplina “Jornalismo para as Novas Mídias”, além de uma revisão bibliográfica, a fim de fornecer subsídios para estudos mais aprofundados.
Resultados: Com o maior envolvimento e conhecimento dos internautas
sobre as formas de produção de conteúdo, houve uma perda do controle
soberano das informações por parte dos jornalistas e empresas jornalísticas. Foi apontado também que há uma necessidade de se fazer uma revisão dos modelos tradicionais de dinâmica com leitor. Além disso, é cada
vez mais notável que, para a sobrevivência dos meios de comunicação,
é preciso que haja uma construção convergente entre os meios impresso
e digital. Conclusão: Percebeu-se que, no Brasil, há uma tendência de
ascensão ainda maior dos meios de produção de notícia baseados na
internet, como portais de notícias e blogs. Existe também uma tendência
por parte desses mesmos veículos em criar novos espaços de geração
de conteúdo e construção do conhecimento.
Contato: mariecastro1112@gmail.com

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

67

Territórios Midiáticos: experiências da implementação de
um grupo de estudos no curso de Jornalismo da Univale
Camila da Silva Fernandes; Davidson Fortunato Aquino; Izabela Pereira
Rangel; Mauro Lucio Rodrigues; Dileymárcio de Carvalho; Lauro Almeida
de Moraes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Tecnologias da comunicação, mídia, pesquisa científica,
territorialização.
Área de conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: As discussões sobre os territórios ganharam referência na
Universidade Vale do Rio Doce nos últimos anos com a implantação do
programa de Mestrado em Gestão Integrado do Território. Eventos científicos e a divulgação de pesquisas neste campo motivaram a inserção da
temática no curso de Jornalismo. A comunicação nesse sentido pode ser
entendida a partir dos conceitos territoriais por suas diversas relações
nas práticas sociais que se estabelecem. Essa relação confirma a importância da indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino na graduação.
Objetivo: Apresentar as diretrizes iniciais de organização do grupo de
estudos em Territórios Midiáticos e sua relevância para a aproximação
com as pesquisas existentes na universidade. Método: Levantou-se referencial teórico nos campos do território e da comunicação, buscando
formar um arcabouço teórico-conceitual interdisciplinar que estabelecesse o diálogo entre obras de ambas as áreas, a fim de fornecer subsídios
para estudos empíricos. Resultados: Os primeiros trabalhos do grupo, a
partir da revisão bibliográfica, possibilitaram a definição de objeto especifico de estudo, tendo o espaço virtual das novas mídias como recorte de
um possível território midiático simbólico. Conclusão: Percebeu-se uma
forte ascensão de territórios midiáticos baseados na internet nos últimos
anos, como portais de notícias, redes sociais e blogs, bem como existe
uma tendência por parte desses mesmos veículos em criar novos espaços de geração de conteúdo e construção do conhecimento. Este terreno mostra-se, portanto, fértil para o desenvolvimento de pesquisas e de
discussões mais amplas que permeiam as rotinas, atividades e teorias
que caracterizam os estudos no campo da Comunicação Social, especialmente na sua interface com a questão dos territórios simbólicos.
Contato: mila_silfer@hotmail.com
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Uso dos Blogs em sala de aula: Experiências do curso de
Jornalismo da Univale
Camila da Silva Fernandes; Daniela Gonçalves Franco; Davidson Fortunato Aquino; Fagnar Coelho; Larissa Esteves Barros; Lauro Moraes
Universidade Vale do Rio Doce
Área de conhecimento: Jornalismo e editoração – 6.09.02.00-0
Introdução: O uso de Blogs em sala de aula é uma prática que pode
agregar muito no aprendizado do jornalismo, bem como na metodologia
de ensino. Poder desenvolver suas ideias de forma livre e espontânea,
sem descuidar da ética jornalística, é uma oportunidade e, ao mesmo
tempo, um desafio. Característica da web 2.0, a interação proporcionada
por esse tipo de mídia ainda é algo novo e passível de muitos estudos. A
comunicação “muitos para muitos” permite que, a cada segundo, milhares de ideias sejam postadas e compartilhadas por pessoas em diversas
partes do mundo. Por isso, muitos professores de jornalismo têm utilizado weblogs pessoais para treinar os alunos na publicação de conteúdos
informativos, tanto em texto, como em imagens, áudio ou debates entre
os visitantes. Algumas destas experiências já são realizadas no curso de
Jornalismo da Univale. Objetivo: Formatar weblogs pessoais a partir da
discussão e reflexão acerca do uso dos weblogs em sala de aula e suas
vantagens enquanto prática didática no jornalismo. Método: A pesquisa
exploratória envolveu weblogs produzidos na disciplina Jornalismo para
as Novas Mídias, além de uma revisão bibliográfica, a fim de fornecer
subsídios para estudos mais aprofundados. Resultados: Foram criados
blogs pessoais de todos os alunos, o que possibilitou compreender na
prática a realidade da produção de informações publicadas na rede mundial de computadores. Além disso, foram produzidos textos colaborativos
sobre o uso dos blogs em sala de aula, ressaltando suas principais funcionalidades neste contexto. Conclusão: Percebeu-se que os weblogs
são bastante úteis como ferramenta didático-pedagógica no jornalismo,
servindo para diversas funções, como a publicação de informações sobre as disciplinas, antecipação do conteúdo das aulas, avisos urgentes,
interatividade extra-classe, avaliação dos conteúdos publicados, caderno
de notas, além de plataforma de publicação de áudio, vídeos e textos
produzidos em sala de aula ou fora dela.
Contato: danielafranco077@gmail.com
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Experiência acadêmica “extra muro’’: Os estágios em TV
na formação dos alunos de Jornalismo da UNIVALE
Davidson Fortunato; Fabiana Conrado; Farley Vasconcellos; Guinther
Carvalho; Ildo Amaro; Kamila Oriol; Lettícia Gabriella; Myllene Nobelle;
Dileymárcio de Carvalho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Estágio, jornalismo, televisão, prática.
Área do Conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: O campo do telejornalismo é uma das áreas de atuação na
formação do profissional do jornalismo. A vivência em práticas laboratoriais permite aos estudantes um contato com o fazer prático. A experiência de estágios em emissoras de TV possibilita um aprofundamento
através das rotinas vivenciadas. Na TV Univale e TV Rio Doce, ambas
localizadas em Governador Valadares, Minas Gerais, o aspirante a jornalista participa de todas as etapas. Na emissora da Universidade, o
estágio proporciona além da produção de notícias a participação em programas acadêmicos e de conteúdo cultural. O jornalismo da TV Rio Doce
é caracterizado pela cobertura da factualidade da cidade. Objetivo: Identificar e apresentar as experiências dos estagiários da TV Univale e TV
Rio Doce e suas práticas nos campos de estágios. Método: Entrevistas
individuais com os atuais estudantes do curso de comunicação social jornalismo em estágio nas duas emissoras. O trabalho seguirá de uma revisão bibliográfica a fim de possibilitar um estudo aprofundado da temática
em questão. Resultados: Verificou-se que a participação do estagiário se
dá de forma gradativa em todas as etapas: os estudantes iniciam o contato com a redação profissional na pauta, posteriormente na reportagem
e edição. Alguns atuam na apresentação e na própria edição com o uso
de softwares específicos. A rotina é cumprida dentro das horas legais de
estágio e segue normas das emissoras na relação institucional. Conclusão: A oportunidade de estagiar em uma das duas emissoras proporciona
novas experiências além das práticas acadêmicas. Para os estudantes
a experiência aumenta as oportunidades no mercado de trabalho após
a conclusão do curso. Uma vez que o telejornalismo se aplica a várias
vertentes do campo jornalístico e se delimita por suas características de
gênero, através do estágio o estudante vivencia a missão de unir repertório textual (teoria) à capacidade de produção (prática) de forma eficaz.
Contato: davidsonjornalista@hotmail.com
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O sistema de escrituração contábil digital e a vigilância
continuada do Estado
Helberty Vinícios Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Escrituração Fiscal Digital, direito a privacidade, panóptico.
Área de conhecimento: Contabilidade e finanças públicas – 6.02.02.01-7
Introdução: Em 2014 foi editada no Brasil a Lei 12.973 que recepciona
os critérios internacionais de contabilidade por parte da Fazenda Nacional. Essa legislação obriga as empresas a ela se submeter sob pena de
aplicação de elevadas multas fiscais, onde essa sistemática será monitorada pelo Estado através do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), que inaugura no cenário tributário brasileiro uma realidade que
o difere das demais nações. Objetivo: Assim, o propósito dessa pesquisa
é apontar a violência existente praticada pelo Ente Tributante em relação
a vigilância continuada na escrituração contábil por meio do SPED. Método: De toda sorte, é utilizado nesse trabalho a Pesquisa Bibliográfica,
que consiste na reunião de publicações da área tributária e filosofia do
direito, além da análise da Lei 12.973/2014. Resultado: Desse modo,
a perspectiva da idéia arquitetônica prisional apresentada pelo filósofo
inglês Jeremy Bentham, que visa uma vigilância continuada da qual ele
denominou por Panóptico. Esse assunto foi contextualizado no século
XX pelo francês Michel Foucault na obra Vigiar e Punir, que denuncia a
violência existente neste tipo de vigilância. Logo, a fiscalização feita por
meio do SPED na escrita contábil, se assemelha a esse cenário. Principalmente porque as pesquisas anteriores afirmam que os benefícios
apresentados pelo Ente Estatal, não foram sentidos na contabilidade das
empresas, ao contrário, houve impacto nas finanças das entidades pesquisadas. Conclusão: Logo, é importante trazer a baila essa discussão
para o campo científico, a fim de restabelecer a segurança jurídica e
fazer prevalecer os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do
Estado Democrático de Direito, em relação a intimidade da escrituração
contábil dos contribuintes.
Contato: razao.br@gmail.com
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A continuidade do pensamento de Adam Smith na Teoria
dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações
Helberty Vinícios Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Adam Smith, Riqueza das Nações, Teoria dos Sentimentos Morais.
Área de conhecimento: História do pensamento econômico – 60301031
Introdução: Desde o século XIX, principalmente a partir dos economistas
Cliffe Leslie e Santley Jevons muito se discute sobre ler em apartado as
obras de Adam Smith para justificar práticas econômicas que envolvam o
auto-interesse. Tal situação foi considerada como Das Adam Smith Problem, ou seja, as várias formas de se ler os seus escritos. Objetivo: Logo,
o propósito do presente trabalho é identificar a possibilidade de se ler
continuamente a Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações
de Adam Smith, de forma não fragmentada, mas contínua. Método: Assim, dada uma abordagem qualitativa, é adotado a Pesquisa Bibliográfica, que consiste na reunião de vários materiais publicado em suas distintas formas. E para afastar qualquer subjetividade e evitar que se chegue
a falsas certezas, foram efetuados Protocolos de Leituras, de modo a
refletir tanto a história da filosofia da época, quanto a história do pensamento econômico. Resultado: Feito a incursão na literatura, verifica-se
após a edição do Glasgow edition of the works and correspondence of
Adam Smith, que contém vários documentos que influenciaram tanto a
comunidade internacional como nacional, que é possível ler tais obras de
forma contínua. Situação que revela não mais um economista caricato,
mas, alguém que se preocupou em estabelecer a ética como pilar fundamental do sistema econômico. Conclusão: Logo, são esses encontros
e desencontros, esses movimentos de desconstrução e construção, que
permitem verificar, nas obras de Smith, a importância da continuidade
das leituras de seus trabalhos, os quais se completam como mecanismo
para apresentar soluções aos conflitos vislumbrados na dinâmica das
relações econômicas e sociais, tão presente na atualidade como o foi no
passado.
Contato: razao.br@gmail.com
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A influência do uso abusivo de álcool e drogas na ocorrência do crime de homicídio: o Caso Dininha
Jefferson Calili Ribeiro; Eliza de Oliveira Braga; Mauro Augusto dos Santos; Suely Maria Rodrigues; Sônia Maria Queiroz de Oliveira; Carlos Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Violência, homicídio, álcool, drogas, saúde pública.
Área de conhecimento: Sociologia Jurídica - 6.01.01.07-5
Introdução: Violência e crime são formas de eternização de condutas
humanas que diuturnamente compõem as alçadas das preocupações,
fazendo parte dos objetos de pesquisa das diversas áreas do conhecimento. Sob a perspectiva da seara do Direito Penal, homicídio exprime a
destruição da vida de um ente humano, provocada por um ato voluntário
(ação ou omissão) realizado por outro ser humano. Este crescimento sistemático entre atos de violência, homicídio, ingestão de álcool e drogas
em centros urbanos, é um fenômeno social que clama por estratégias de
segurança e políticas voltadas para a Saúde Pública. Objetivo: Reconhecer a dinâmica das ações geradoras da prática homicida sob a influência
de substâncias alcoólicas e entorpecentes. Método: Para o alcance do
objetivo utilizou-se do método qualitativo, descritivo, sob a forma de estudo de caso. Neste mesmo alcance fez-se uso da doutrina de Laurence
Bardin para com a análise do discurso, do depoimento de Dininha, sob o
qual referencia-se e identifica-se as circunstâncias em que este tipo de
conduta criminal tende a ser praticada. Resultados: De origens multifacetárias, a conduta criminal, em suas formas ímpares de manifestações;
verticalmente a conduta homicida, vem manifestando-se sob o uso do
álcool e drogas afins, em conformidade aos índices apresentados pela
PMMG no território de Governador Valadares no Estado de Minas Gerais.
O estudo de caso consubstanciou-se em entrevista da interna alcunhada Dininha, residente na APAC em Governador Valadares no Estado de
Minas Gerais. Conclusões: A questão do consumo excessivo de Álcool,
da adição a drogas e o acometimento do homicídio é um grande desafio
para a sociedade. A associação uso abusivo de álcool, adesão às drogas
e a decorrente violência, deve ser amplamente discutida e estudada para
que o Estado Brasileiro possa estabelecer estratégias de segurança e
políticas mais assertivas no contexto da Saúde Pública.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE. mf.jcalili@hotmail.com
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Viajando pelo Jornal Hoje: os destinos turísticos do “Tô de
folga”
Lauro Almeida de Moraes; Gustavo Pereira da Cruz
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Estadual de Santa Cruz
Palavras-chave: Turismo, jornalismo, noticiabilidade, Rede Globo, Brasil.
Área do conhecimento: Jornalismo Especializado - 6.09.02.04-3
Introdução: Viajar tornou-se um hábito valorizado na contemporaneidade. Fascínio potencializado pelo turismo midiatizado, em que o leitor/
internauta/espectador tem acesso a mais informações turísticas. A manutenção de um quadro exclusivo dedicado ao turismo, desde 2008, num
dos principais telejornais brasileiros demonstra o quão verdadeira é tal
afirmação. Objetivo: Evidenciar os critérios de noticiabilidade adotados
pelo Jornal Hoje (JH) para a escolha dos destinos turísticos, identificando ainda as regiões e estados do país mais representados no telejornal.
Método: Selecionou-se uma amostra envolvendo 44 reportagens do quadro “Tô de folga” (TDF), exibidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2010, realizando-se ainda uma observação participante. O tratamento
dos dados passou pelo crivo da Análise de Conteúdo (AC) e, complementarmente, utilizou-se também a técnica de emparelhamento. Resultados: Constatou-se que o quadro passou pelo Nordeste como roteiro
preferencial, com maior participação do estado da Bahia. Todos os locais
apresentados com o grau de noticiabilidade relacionado a um ou mais
dos seguintes valores-notícia: curiosidade, novidade, fama/importância
do destino turístico, factualidade, personalidades, oportunidade e apelo
imagético. Conclusões: Percebeu-se que os critérios determinantes para
a escolha dos destinos e a abordagem de suas características, produtos
e serviços passam, primordialmente, pela ruptura das regularidades, a
diversão e a oferta de imagens consideradas belas, espetaculares, ratificando um esforço no sentido de encantar o telespectador em vez de uma
política editorial orientada a vender algo.
Contato: lauro.jornalismo@gmail.com
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Tourism News: reflexões sobre construção da notícia e
narrativa televisiva de destinos turísticos
Lauro Almeida de Moraes; José Manoel Gonçalves Gândara
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal do Paraná
Palavras-Chave: Turismo, comunicação, jornalismo, notícia, telejornal.
Área do conhecimento: Jornalismo Especializado - 6.09.02.04-3
Introdução: À medida que adquire maior importância econômica e no cotidiano das pessoas, o turismo também ganha mais destaque na agenda
pública, como nos meios de comunicação. Basta observar o maior espaço dedicado ao turismo na mídia como um todo. Nesse sentido, o telejornalismo revela-se um espaço privilegiado para o turismo midiatizado
atualmente. Objetivo: Discutir e refletir acerca do processo de construção
das notícias sobre destinos turísticos, especialmente na televisão, uma
vez que possuem ampla capacidade de influenciar na demanda turística, identificando quais características da narrativa jornalística televisiva
estão mais presentes na composição da notícia sobre turismo. Método:
Além de uma pesquisa exploratória, envolvendo 44 reportagens do quadro “Tô de folga”, do Jornal Hoje (Rede Globo), realizou-se uma criteriosa
revisão bibliográfica, buscando formar um arcabouço teórico-conceitual
interdisciplinar que estabelecesse o diálogo entre obras de ambas as
áreas – turismo e jornalismo – a fim de fornecer subsídios para posteriores estudos empíricos. Resultados: Identificaram-se traços marcantes e
basilares na formatação das notícias, entre os quais se destaca a hibridização de gêneros jornalísticos, como o informativo, o opinativo, o de
serviço e o diversional. Conclusões: Observou-se que as reportagens do
jornalismo de turismo aproximam-se do infoentretenimento, o que não
implica, necessariamente, na perda de sua capacidade informativa e do
cuidado com a veracidade das informações. Por outro lado, a formatação
de um conceito de notícia turística que considere os aspectos éticos e
as peculiaridades das duas esferas – jornalismo e turismo – ainda é um
desafio, cujo enfrentamento passa pela realização de mais estudos empíricos neste campo.
Contato: lauro.jornalismo@gmail.com
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Produção de textos colaborativos: experiências do curso
de Jornalismo da Univale
Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira; Marcela Ferreira Gomes; Myllene
Nobelle da Silva; Natália Carvalho de Souza e Silva; Salomão Renato
Ribeiro Santana; Lauro Almeida de Moraes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Produção colaborativa, jornalismo, novas mídias, Univale.
Área do conhecimento: Jornalismo e editoração – 6.09.02.00-0
Introdução: O início do século XXI foi marcado por diversas mudanças,
principalmente tecnológicas. A forma de produzir e compartilhar informações sofreu alterações, sendo o dinamismo a “bola da vez”. Utilizando
um novo método de criação e elaboração, o conteúdo tornou-se mais
acessível e com a capacidade de englobar um maior número de pessoas, uma vez que tornou-se, à priori, fruto de produções colaborativas.
Objetivo: Discutir o cenário das novas mídias no jornalismo, evidenciando o uso da produção de textos colaborativos como método para a criação e compartilhamento de conteúdo informativo, apresentando ainda as
vantagens obtidas através desta nova forma de gerar conhecimento. Método: A pesquisa exploratória envolveu textos colaborativos produzidos
na disciplina “Jornalismo para as Novas Mídias”, além de uma revisão
bibliográfica, a fim de fornecer subsídios para estudos mais aprofundados. Resultados: Constatou-se que a experiência dos alunos de Jornalismo na produção de conteúdo colaborativo obteve aceitação positiva,
uma vez que, segundo os próprios alunos, o método foi adotado para a
realização de trabalhos acadêmicos de outras disciplinas do curso de
Jornalismo. Também constatou-se, por meio da pesquisa exploratória, a
importância das novas mídias na prática jornalística exigida pelo mercado contemporâneo. Conclusão: Percebeu-se que o uso das novas mídias
dentro do jornalismo é fundamental. O mundo está conectado, sendo assim, é importante que o profissional torne-se multifuncional, adequandose ao novo modo de noticiar: rápido, moderno e prático, sem abandonar
os meios tradicionais.
Contato: letticiagabriella@outlook.com
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A pesquisa científica em exibição na TV Univale: O caso da
divulgação dos resultados do território Indígena no Leste
Mineiro
Liliane Ambrósio Guedes; Dileymárcio de Carvalho Gomes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Pesquisa, divulgação, índios, Krenak.
Área do conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: O programa Universo Pesquisa é produzido pela TV Univale
há cerca de dois anos. Nesse período, foram produzidos 15 programas
que mostram os resultados das pesquisas desenvolvidas na Universidade Vale do Rio Doce. O programa mostra os bastidores da produção
do conhecimento. A 7ª edição, veiculada em Março de 2013, retratou a
construção do território indígena na Região Vale do Rio Doce e mostra como vivem os descendentes dos índios botocudos. As histórias são
narradas pelos próprios indígenas e ganham reforço através da dissertação de mestrado em Gestão Integrada do Território (GIT). Objetivos: Por
meio de imagens, narrações e entrevistas, o conteúdo científico recebeu
a versão jornalística, o que permitiu a socialização dos conhecimentos
produzidos em parceria com órgãos de fomento, bem como as dissertações dos cursos de mestrado em Gestão Integrada do Território (GIT)
e Ciências Biológicas da Univale. O programa temático desempenhou
o papel de difusor da cultura indígena, visto que abordou aspectos importantes que envolvem a manutenção da língua mãe e a luta pela conquista de território. Método: Registro fílmico presencial na comunidade
indígena, situada no município de Resplendor. Produção de texto, edição
e exibição do conteúdo a partir de análise do referencial bibliográfico da
pesquisa. Exibição do conteúdo na programação da TV Univale (canal
25). Resultados: O programa temático com circulação mensal mostrou
o processo de construção da reserva indígena e a dimensão sagrada
que o povo Krenak atribui ao seu território, bem como o projeto que tenta
manter viva as tradições dos antepassados. Conclusões: Por meio das
entrevistas e reportagens, a pesquisa científica extrapolou o ambiente
acadêmico e ganhou ampla repercussão nos meios de comunicação.
Desta forma, a comunidade teve a chance de conhecer outras culturas e
os bastidores da produção do conhecimento. Em contrapartida, os pesquisadores divulgam os seus resultados para o grande público, fortalecendo assim a importância do apoio dos órgãos de fomento de pesquisa.
Contato: lilianeambrosio@yahoo.com.br
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Migração, educação e saber escolar na contemporaneidade
Luciana Borges; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação, migração, saber escolar.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - 6.00.00.00-7
Introdução: A escola na contemporaneidade reflete novas formas de organização da sociedade do capital neoliberal, sendo que a educação
passou a ser concebida como instrumento ao desenvolvimento de potencialidades para o mundo de produção, onde o homem troca a força
de trabalho para sobreviver. Todo este contexto é ressaltado por vários
profissionais da educação, aliado à importância de que cada profissional
perceba tamanhos desafios. Entre eles o de perceber a variedade cultural e incorporá-la como saber escolar no espaço interno da escola. Uma
das formas de perceber essa variedade, por exemplo, seria pelas experiências migratórias dos vários alunos que se encontram inseridas neste
espaço educativo. Objetivo: Levantar as mudanças ocorridas na escola
atual e associá-las ao fenômeno da migração, e as influências sobre o
saber escolar entre os alunos que já tiveram alguma experiência migratória. Método: Foi desenvolvido neste estudo a entrevista semi-estruturada
com 2 alunos da escola pública e 2 da escola particular, além da entrevista com especialistas e professores destas escolas, além de análise
bibliográfica de variados autores. Resultados: As escolas tanto públicas
quanto particulares, em Governador Valadares, mesmo denotando tamanha importância ao processo migratório, já não fazem o mesmo frente ao
seu processo educativo no interior das mesmas. Conclusão: A sociedade
contemporânea que se destaca por privilegiar as lógicas de qualidade e
eficácia, emite à escola a tarefa de atender as novas exigências. Diante
disso, por priorizar o desenvolvimento econômico e social, que requer
um maior nível de formação da população, caberá à educação básica
resolver os problemas oriundos da democratização escolar. Além desses
problemas, é importante destacar o da nova relação com o saber, pois
há cada vez mais alunos que vão à escola para passar de ano, sem encontrar nela sentido nem prazer. A mudança não cabe essencialmente
aos profissionais inseridos nas escolas, mas de toda uma mudança na
legislação brasileira que possa tangenciar a importância dessa nova relação com o saber que se mostra devido à experiência migratória de vários
estudantes. Ou seja, é finalmente concluir que a questão do transnacionalimo nem mesmo tem no currículo escolar a complexidade que envolve
este fenômeno. Apoio: FAPEMIG.
Contato: lucianaborgesdealmeida@yahoo.com.br
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O jornal-laboratório “Giro Acadêmico” e sua função enquanto
instrumento pedagógico do curso de Jornalismo da Univale
Ludmilla Cotta; Aline Figueiredo; Cristian Neves; Jussara Fernandes; David Silva; Caroline Fonseca; Cátia Oliveira; Franco Dani
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Jornal-laboratório, jornalismo, instrumento pedagógico.
Área de conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: No final da década de 1970, foi instituído no Brasil o decreto 83.284/79, que proíbe o estágio profissional dos estudantes de Jornalismo. Foi quando as instituições de ensino superior com cursos de
Jornalismo começaram a procurar mecanismos para garantir aos alunos
o acesso ao conhecimento da área de atuação antes mesmo de ingressaram no mercado de trabalho. Um desses mecanismos foi os jornais-laboratórios que, como forma de se buscar uma formação que ultrapasse
a sala de aula, passou a integrar os projetos pedagógicos dos cursos de
Jornalismo, sendo adequados aos parâmetros de ensino e aprendizagem, baseados nos princípios da articulação teoria e prática; articulação
ensino, pesquisa e extensão; interdisciplinaridade; da flexibilização curricular e da formação humanista. Objetivo: Verificar se o jornal-laboratório
“Giro Acadêmico”, produzido pelos alunos do 2º período de Jornalismo,
cumpre sua função enquanto instrumento pedagógico a serviço da disciplina “Apuração e Técnica de Entrevista: Jornalismo Impresso Temático”.
Método: Apuração de matérias jornalísticas dentro dos campi I e II da
Univale, a partir de pautas com direcionamento para temas relacionados
exclusivamente aos cursos de graduação da universidade, sendo que,
para cada edição do jornal, que é de publicação bimestral, cobre-se uma
determinada direção de área. Resultados: O trabalho permitiu aos alunos
do 2º período do curso de Jornalismo da Univale colocarem em prática
atividades habituais do jornalismo, como apuração, contato direto com as
fontes, entrevista e edição de texto. Atividades essas que são resultado
de aulas teóricas e práticas da disciplina “Apuração e Técnica de Entrevista: Jornalismo Impresso Temático”. Conclusão: O interesse por essa
pesquisa surgiu após observação nos trabalhos do jornal “Giro Acadêmico”. Foi percebido que as atividades praticadas aproximaram os alunos
da realidade diária das redações.
Contato: ludmillacotta@outlook.com
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A ineficácia da lei de responsabilidade fiscal ante ao controle
dos gastos públicos
Marcelo Cruz dos Reis; Sérgio dos Santos Reis
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Orçamento publico, lei de responsabilidade fiscal, administração pública, gastos.
Área do Conhecimento: Contabilidade e Finanças Públicas – 6.02.02.01-7
Introdução: Em relação à situação fiscal, os problemas de déficit corrente
e gastos excessivos, os quais aparecem de modo generalizado. Ambos
se restringem a uma pequena parcela dos municípios, o que indica que
o limite imposto pela Lei não afeta na média os municípios. Entretanto, a
análise do impacto da LRF sobre os municípios que geralmente enfrentam um elevado gasto e falta de regulação nas contratações e aquisições
mostram que a LRF é relevante para controlar os itens de despesa. Objetivos: Demonstrar como a LRF permite o comprometimento da administração pública em seu objetivo primário que é zelar pelo bem estar da
sociedade. Método. A metodologia usada para desenvolver o artigo foi
pesquisa bibliográfica e de outros trabalhos científicos realizados sobre o
tema, observados somente os aspectos qualitativos da informação. A intenção é demonstrar de forma qualitativa os resultados. Resultado: Apesar do controle que emana da norma, qual seja a LC 101/00, e das pesadas sansões penais previstas na Lei 10028/00, vê-se que a preocupação
da administração pública está voltada ao cumprimento regulatório da referida norma jurídica, receosos sempre com as sansões administrativas
e penais das quais são sujeitos, ou seja, para manter o equilíbrio fiscal
não se planeja, cumpre-se a norma em detrimento da aplicação das receitas correntes, o que implica em redução do investimento. Conclusões:
Concluindo este estudo pode-se afirmar que a LRF tem sua eficácia comprometida uma vez que atrai o foco apenas para o emprego dos recursos
financeiros, mas não obriga o emprego dos referidos recursos de forma
eficiente, por exemplo, ao sugerir explicitamente que os municípios poderiam aumentar seus gastos com pessoal até o limite de 60%, a LRF
levou os municípios a associarem diretamente aumento das transferências correntes com gastos de pessoal, além de reduzir o vínculo entre a
despesa de investimento e a arrecadação tributária, o que em momento
algum nem mesmo sugere uma otimização do gasto do recurso público,
nem garante um emprego eficiente do mesmo no referido gasto.
Contato: marcelo.reis@univale.br
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Regulação territorial e processos de legitimação de terras
em Minas Gerais
Marcelo Machado Júnior; Haruf Salmen Espindola
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Legitimação de Terras, Minas Gerais, Vale do Rio Doce.
Área de conhecimento: Direito - 6.01.01.00-8
Introdução: O Estado de Minas Gerais, nos séculos XIX e XX, foi marcado pela busca de “terras desocupadas” por parte de agricultores e
criadores de gado. Os denominados posseiros procuravam terras “sem
dono” para ali se estabelecerem com suas culturas e criações. No Brasil
essas terras eram denominadas de devolutas e passaram a pertencer
aos estados, a partir da Constituição Federal de 1891. O Governo Mineiro regulamentou a ocupação das “terras devolutas” em seu território,
por meio de critérios que permitiriam a aquisição dos terrenos ocupados
através da compra. Assim o posseiro se transformava em proprietário. A
esse mecanismo de compra do terreno pelo ocupante se denominou Processo de Legitimação de Terras. Objetivo: Os processos de legitimação
de terras apresentam diversas características específicas, conforme os
casos particulares. Busca-se examinar os diferentes tipos de situações
que ocorrem nos processos referentes ao Vale do Rio Doce. Método:
Usa-se como método de pesquisa a análise do banco de dados com
1701 processos de legitimação de terras referentes ao Vale do Rio Doce.
Resultados: O Estado, para não ir de encontro com os interesses daqueles que detinham a posse ilegal das terras devolutas, regulamentou a distribuição destas terras. A maior parte dos requerimentos de Legitimação
de Terras foi aceito. A negativa ocorria, porém na maior parte era pela
falta do pagamento. Isso levava o terreno à hasta pública. Comprovouse que apesar da Lei estabelecer condições normativas, cada processo
teve suas peculiaridades e podem ser classificados por tipo. Conclusão:
Sem levar em consideração a viabilidade ambiental, mas o princípio da
propriedade privada, o governo tinha como foco proceder a legitimação
das terras pelos posseiros.
Apoio: BIC FAPEMIG.
Contato: marcelo.machado@live.com
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O território da crackolândia: um “novo-antigo” calcanhar
de Aquiles do Centro de Governador Valadares/MG
Tiago Farias Braga; Mauro Augusto Santos
Universidade vale do Rio Doce
Palavras-chave: Território, territorialidade, cena de uso do crack.
Área de conhecimento: Distribuição Espacial Urbana – 6.06.01.02-7
Introdução: A contemporaneidade é marcada por uma série de problemas sociais cujas dimensões têm desafiado a capacidade de resposta
e solução por parte de atores diversos, dentre eles, a comunidade científica. Dentre esses desafios, inclui-se a caracterização adequada dos
territórios, em que se inserem a eclosão das famigeradas crackolândias
(cenas de uso de crack e outras drogas) e as territorialidades desses
espaços de confusão entre o público e o privado, o lugar e o não-lugar,
e, mais ainda, entre o domínio e a apropriação desses. Assim, salientase quão urgente e necessário é o estudo de um dos principais territórios
de usuários de crack em Governador Valadares, mais especificamente
a cena de uso próxima ao Mercado Central. Objetivo: Verificar como se
configuram as territorialidades de uma das principais cenas de uso de
crack de Governador Valadares. Métodos: Serão utilizados os métodos
monográfico, comparativo e hermenêutico. O primeiro para estudar o fenômeno a partir da observação de sua delimitação temática e geográfica.
O segundo para investigar e realizar comparações entre os grupos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças, tendo por base
os principais atores associados à cena de uso. Por fim, o terceiro será
utilizado na busca de percepções e interpretações densas. Resultados: A
pesquisa se encontra em andamento, entretanto, o movimento pulsante
da região do Mercado e o fato de que o lugar em questão, no passado,
ter sido uma zona boêmia, foram constatados em um trabalho sobre a
formação histórica do Centro. Conclusões: Tais relatos nos levam a indagações se aquela região não se trata de um verdadeiro ímã para coisas
negativas, tais como prostituição, marginalidade e crimes. Deve-se realizar uma pesquisa, a fim de responder se a área em estudo tem suas
territorialidades determinadas pelas condicionantes ambientais.
Contato: bragamabb@hotmail.com
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Territórios das Cheias do Rio Doce: Memórias e sentido de
pertencimento dos moradores do bairro São Paulo – Governador Valadares/MG
Alex Aryel Ribas Maurício; Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Territórios, cheias do Rio Doce, bairro São Paulo.
Área do Conhecimento: História – 7.05.00.00-2
Introdução: As enchentes são momentos em que se revelam tensões e
articulações fundamentais para a melhor compreensão do surgimento e
territorialização dos bairros ribeirinhos e ainda da própria relação entre
sociedade e território. Configuram eventos-limite em que são postos à
prova vários atores como governo municipal, sociedade civil organizada,
lideranças comunitárias e segmentos sociais envolvidos no processo de
urbanização e na configuração das territorialidades que dele participam.
Deste modo, o trabalho em questão utilizará documentos oficiais históricos e principalmente entrevistas com os moradores do bairro São Paulo
em um recorte temporal, do ano (1979 à 1997) que apresente as cheias
como tema central. Objetivo: Interdisciplinaridade: História oral e cultural,
análise de discurso e narrativas. O estudo tem como proposta analisar
as cheias do Rio Doce no cenário da cidade de Governador Valadares,
através das memórias e sentido de pertencimento dos moradores do
bairro São Paulo. Método: Qualitativo, com estudo de caso. A coleta de
dados será realizada no Jornal Diário Do Rio Doce, no site águas passadas. http://luhenasgar.wix.com/aguas-passadas, em documentos institucionais como Prefeitura Municipal de Governador Valadares, Defesa
Civil, Bombeiros e outros. Haverá ainda as entrevistas orais que serão
tratadas a partir da hermenêutica e um levantamento bibliográfico sobre
a temática. Resultados: Através das entrevistas orais dos moradores do
bairro São Paulo é possível notar a convivência direta com as enchentes
e o sentido de pertencimento com o local. Eles descrevem com clareza as memórias das cheias que afetaram as suas casas. Conclusão:
O trabalho será um processo de coleta e análise de documentação. O
destaque será as entrevistas orais que relatarão as memórias das cheias
do Rio Doce e o sentido de pertencimento dos moradores do bairro São
Paulo. A pesquisa ainda integrará a Disciplina Memória e Território do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, Univale.
Contato: alexariel2010@hotmail.com
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Escola de tempo integral/integrada: por um melhor aproveitamento do tempo e espaço
Ana Carolina Oliveira Faria; Erika Christina de Almeida
Universidade do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação integral, tempo escolar, formação continuada.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: O presente trabalho propõe a reflexão a respeito da escola de tempo integral integrada, que desde 2010 foi implantada em toda
rede municipal do campo e da cidade de Governador Valadares. Essa
experiência constitui-se pioneira no país, por universalizar-se em todas
as escolas, para todos os alunos, sendo que estes permanecem oito
horas sob a tutela da escola. Objetivo: Discutir o aproveitamento dos
espaços e do próprio tempo buscando elementos que possam auxiliar na
compreensão desta nova rotina escolar que garanta as crianças e adolescentes uma educação de qualidade seja através de temas transversais ou do próprio currículo. Método: Para desenvolvimento do presente
trabalho, propomos uma pesquisa do tipo qualitativa, realizada através
de revisão bibliográfica, recorrendo a autores que versam sobre a temática em questão. Resultados: A análise dos textos (GONÇALVES, 2006;
CAVALIERE, 2002, 2007, 2009) e observações feitas indicam que apesar de relativamente recente, houveram avanços significativos na Escola
em Tempo Integral, desde a sua implantação. No entanto, percebe-se a
grande necessidade de formação inicial e continuada destes profissionais, dentro da perspectiva da educação integral em tempo integral, para
um melhor aprendizado dos alunos e aproveitamento destes espaços e
tempos. A perspectiva de educação integral em tempo integral traz em
seu bojo de discussão a ampliação de oportunidades educacionais, e,
assim, a ampliação de tempos e espaços de aprendizagem. Dada a dificuldade da rede municipal em ampliar a estrutura física, uma alternativa
viável e alinhada à perspectiva da educação integral, seria a apropriação
pedagógica dos espaços e equipamentos públicos existentes no entorno
da escola, ampliando a discussão de espaço para territórios educativos.
Em relação ao tempo, constatamos que a ampliação per si não basta
para garantir uma melhoria da qualidade do ensino, haja vista que, sem
uma profunda reflexão e transformação das atuais práticas, os alunos e
as alunas atendidos por esta política estarão vivenciando mais do mesmo. Conclusão: Mediante o exposto, concluímos que um dos grandes
desafios da Escola em Tempo Integral é repensar a ampliação do tempo
e espaço escolar, uma vez a simples ampliação sem alterações nas práticas não garantirão alterações na qualidade do
Contato: ensino.carolfaria00@hotmail.com
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Educação infantil em tempo integral: considerações sobre o
ensino bilíngue em uma instituição de Governador Valadares
Ana Carolina Oliveira Faria; Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Ensino bilíngue, educação infantil, tempo integral.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: A realização do estágio curricular obrigatório em Educação
Infantil nos levou a discussões que permeiam a educação em tempo integral, a qual a criança permanece em torno de dez horas diárias nas instituições educacionais. A procura por instituições bilíngues vem crescendo
e reflete uma preocupação dos pais e educadores, principalmente no
campo da infância. O surgimento de novos espaços para o atendimento
desse público tem levado grandes discussões a cerca da organização
espacial e temporal, principalmente nas instituições que funcionam com
o atendimento a criança em tempo integral. Objetivo: Identificar pontos
positivos e negativos do ensino bilíngue numa instituição de Educação
Infantil da cidade de Governador Valadares. Método: Percepção, análise
e investigação dos processos pedagógicos utilizados por professores.
Avaliação dos diários de campo, de cinco alunas do curso de pedagogia,
realizado numa instituição de ensino bilíngue. Resultados: Percebeu-se
as dificuldades de trabalhar o ensino bilíngue com crianças de 0 a 5
anos por parte dos professores. Estes necessitam de uma formação continuada, principalmente para aqueles que atuam no currículo brasileiro
e precisam apoiar uma segunda língua. Notou-se que as crianças que
são inseridas neste ambiente bilíngue desde pequenas, encontram mais
facilidade para aprender uma nova língua se forem ensinadas através
de atividades lúdicas. Conclusão: A educação em tempo integral oportuniza espaços e tempos eficazes para o desenvolvimento de diversas
propostas que contribuam para o desenvolvimento integral do sujeito. No
entanto faz-se necessário, no caso do ensino bilíngue, que o professor
se aproprie deste tempo para propiciar um aprendizado de forma lúdica
às crianças, buscando novos cursos e formações para que o ensino de
uma nova língua não fique como algo maçante para criança e sim como
uma nova forma de comunicação e interação com seus pares.
Contato: ensino.carolfaria00@hotmail.com
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Igualdade e diferença: a questão de gênero e diversidade
sexual no território escolar
Ana Cristina Marques Lemos; Edmarcius Carvalho Novaes; Maria Cecília
Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chaves: Igualdade e Diferença, Gênero e Diversidade Sexual,
Território Escolar.
Área de conhecimento: Ensino-Aprendizagem - 7.08.04.00-1
Introdução: As questões de multiculturalismo e das diferenças tornaramse centrais na teoria educacional crítica e nas pedagogias oficiais. A reflexão crítica sobre estas temáticas nas escolas e nos outros espaços
da vida cotidiana é importante para se repensar relações de poder que
acarretam em preconceitos, estigmas e comportamentos discriminatórios, possibilitando uma sociedade mais democrática. Objetivo: Analisar
como a temática de gênero e diversidade sexual é pensada no território
educacional, a partir do projeto político pedagógico de uma escola pública estadual, no município de Governador Valadares – MG. Método:
Utilizou-se abordagem teórico-conceitual relacionada a gênero e diversidade sexual em territórios educacionais, bem como sobre território e
territorialidades, elaboradas por Raffestin e Sack. Na escola, realizou-se
um workshop para os docentes, seguido da aplicação de questionário semi-estruturado sobre o tema. Utilizou-se metodologia quanti e qualitativa,
analisando criticamente os discursos dos sujeitos envolvidos. Resultado:
A maioria dos professores desconhecem a proposta política pedagógica, seus princípios, missão e valores. As temáticas muitas vezes não
são trabalhadas, com alegação de não responsabilidade ou desconforto.
Quanto ao recorte religião, os professores que se declaram evangélicos
são mais resistentes e alegam não condizer com a leitura bíblica. Conclusão: A temática é tratada com tolerância pelo corpo docente, mas não se
questiona as relações de poder envolvidas na produção das identidades
e das diferenças culturais. Impõe-nos a reflexão de uma formação pedagógica que amplie o debate sobre a necessidade de desenvolvermos
uma educação multicultural com a intenção de propiciar um espaço de
reafirmação das diferentes vozes presentes no espaço escolar e ainda,
questionar a atual hegemonia de uma cultura sobre a outra, principalmente da cultura dominante sobre a cultura dos grupos desprivilegiados.
Apoio: UNIVALE
Contato: tinalemosgv@hotmail.com
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A percepção dos/as educandos/as e dos/as educadores/as
da rede municipal de ensino de Governador Valadares sobre
a Educação Social
Ana Lídia Cristo Dias; Janira Valentim Cherry Pessoa; Tânia Rúbia da
Silva Vidal; Thábata Crystinne Ferreira Soares
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: PIBID, educação social, percepções dos educadores e
educandos.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Percebe-se que, inicialmente, os educandos das escolas
da rede municipal de Governador Valadares acolheram os bolsistas do
Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID da Sub Área
Educação Social, com entusiasmo e curiosidade. A partir desse primeiro momento de socialização e interação com as turmas, optou-se por
realizar um diagnóstico da realidade escolar, através da observação e
relatos da rotina diária dos estudantes. Esse movimento possibilitou a
compreensão das construções conceituais e dos ‘’desconhecimentos’’ do
corpo docente, referentes ao termo “Educação Social” e a suas práticas.
Objetivo: Investigar as percepções dos educandos e dos educadores, da
rede municipal de Governador Valadares, sobre a educação social, bem
como a sua capacidade de identificar nas práticas educativas, vivenciadas no cotidiano, os preceitos da educação social. Método: Para a investigação das práticas, utilizou-se o instrumento de pesquisa qualitativa de
observação e registro de dados da rotina dos docentes e discentes da
rede municipal de ensino, pertencentes às escolas municipais (Pio XII
e Olegário Maciel). Resultados: Pelo diagnóstico realizado, conclui-se
que a percepção construída pela comunidade educativa, sobre o termo
educação social, é limitada e/ou fragmentada; a inaplicabilidade que eles
atribuem aos princípios dessa educação, e ainda, a necessidade de intervenção pedagógica para a ampliação de tais construções conceituais no
meio investigado. Conclusão: Percebe-se que, a ampliação dos sentidos
que se atribuem ao termo educação social no ambiente escolar perpassa
a formação continuada de educadores. Acredita-se que será a partir do
entendimento, construído de forma significativa, de que a educação social é toda prática educativa que transforma positivamente a sociedade
em que estamos inseridos, que a comunidade escolar se apropriará do
termo como aquele que se dilui em sua prática pedagógica diária no território da sala de aula.
Apoio: CAPES/ PIBID/ UNIVALE.
Contato: diasanalidia@hotmail.com
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Projete: conhecendo a Estação de Tratamento de Esgoto
Ana Rita Marques de Oliveira; Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira; Fábio Toé; Flávio Luciano da Anunciação; Diego Santana; Jonathans Vieira Firmino; Álisson Cardoso de Oliveira; Maria Terezinha Bretas
Vilarino; Maria Cecília Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Estação de tratamento de esgoto, espaço educativo,
educação integral.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é uma infraestrutura que trata as águas residuais de origem doméstica e/ou industrial, popularmente denominadas de esgotos sanitários, para reduzir sua carga
poluidora antes de devolvê-las ao meio ambiente. Em 2013, iniciou-se o
projeto de construção de uma ETE, no bairro Santos Dumont, para tratar
o esgoto coletado de grande parte da cidade de Governador Valadares,
provocando reações diversas e significativas dos moradores do bairro. A
maioria dos residentes considera a instalação da ETE como mais uma
discriminação do seu espaço territorial e se manifesta contrária à construção da obra no local. Objetivo: Promover a compreensão da estrutura
e do funcionamento da ETE, através da realização de um projeto escolar,
auxiliando os alunos da Escola Municipal Chico Mendes na participação
da política de saneamento ambiental do município de Governador Valadares. Método: A partir da cartografia do bairro, elaborada pelos bolsistas
do PIBID/UNIVALE e alunos da Escola Municipal Chico Mendes, foi feito
um trabalho em sala de aula com apresentações e discussões de vídeos
informativos, notícias de jornais e contextualizações históricas sobre a
ETE, explorando-a como um espaço educativo. Debateu-se sobre o apelido “pinicão”, atribuído pelos moradores. Os registros do trabalho serão
divulgados em um Blog Escolar, com o propósito de socializar a atividade
realizada e apresentar informações sobre a ETE. Resultados: Observouse um desconhecimento sobre a ETE, por parte dos alunos, e a ausência
de trabalhos de esclarecimentos por parte do Governo Municipal, responsável pela construção da obra, o que tem favorecido a criação de mitos e
resistências. Conclusão: A educação ambiental para o desenvolvimento
sustentável pode contribuir para mudanças de posturas, proporcionando
o acesso às informações e estimulando reflexões fomentadoras de formação de cidadãos comprometidos com o território em que vivem.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: anaritamasilva@hotmail.com
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Horta Ativa: reconstruindo e legitimando um espaço educativo
Camila Iglesias Maisch; Juliana Gomes Ferreira; Liana Pena Santos; Rosimar Bento dos Santos; Cátia Cristina Degan Fernandes; Maria Cecília
Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Horta escolar, espaço educativo, educação integral.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: O Projeto “Horta Ativa” surgiu da verificação, por alunos bolsistas do PIBID/UNIVALE, da existência de hortas desativadas no interior
da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elorz. Outro problema detectado foi o desperdício de alimentos e a destinação incorreta de sobras,
tais como cascas de frutas, ovos e talos de verduras, que poderiam ser
utilizados como adubos orgânicos. Objetivo: Reativar a horta escolar, legitimando-a como espaço educativo. Método: Inicialmente, buscou-se a
parceria da Secretaria Municipal de Educação, para o assessoramento
do trabalho e aquisição dos materiais necessários ao projeto. A seguir,
serão mobilizados os estudantes e os demais integrantes da instituição
para o combate ao desperdício de alimentos, sobra de merendas e reutilização de resíduos no trabalho de reativação da horta da escola, através
do método de compostagem. A construção dos canteiros, a semeadura,
o cultivo e a colheita das hortaliças serão realizados pelos alunos, utilizando o adubo produzido. Vale destacar que este trabalho será de longo
prazo, portanto a composteira estará sempre em produção. As hortaliças
serão utilizadas na merenda escolar, valorizando bons hábitos alimentares e o cuidado com a manipulação e higiene dos mesmos. Resultados:
Espera-se mobilizar todos os integrantes da instituição, promovendo a
reativação da horta através da redução do desperdício e da produção
de adubos decorrentes da recolha de alimentos produzidos na própria
escola. Conclusão: A reativação da horta pode proporcionar a reflexão
dos estudantes e da comunidade escolar sobre o quanto podemos evitar
desperdícios e como produzir alimentos saudáveis e de baixo custo, fundamentando-se no eixo “Sustentabilidade e Protagonismo” do modelo de
Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação de Governador
Valadares.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: camila_iglesiasmaisch@hotmail.com
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Um pingo de gente no meio ambiente		
Carla Martins do Carmo; Márcia Ribeiro de Araújo; Amanda Rodrigues
Soares; Ana Carolina Barros Botelho; Letícia Cristina Ribeiro dos Santos;
Mayara Alvarenga; Simone Monteiro Bittencourt; Valdicélio Martins dos
Santos; Maria Cecília Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Sujeitos da educação integral, meio ambiente, espaço
educativo.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A elaboração da cartografia do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Dom Hermínio Malzone Hugo apontou, no interior
da instituição, a existência de um espaço ocioso, com potencial para se
tornar um espaço de práticas de educação ambiental ao ar livre. Observou-se que os espaços externos às salas de aulas são pouco explorados
para a realização de atividades pedagógicas, ficando as crianças limitadas ao interior das salas, na maior parte do tempo em que permanecem
na instituição. A partir desse mapeamento, pensou-se no projeto escolar
“Um pingo de gente no meio ambiente”. Objetivo: Promover a reconfiguração do espaço ocioso, colaborando com a formação das crianças do
CEMEI para uma nova relação com o meio ambiente. Método: As atividades já realizadas incluem a limpeza do espaço, parcerias para a captação de recursos e de mão de obra para construção de uma horta escolar
e pintura de muros. O desenvolvimento da horta envolverá a participação
ativa das crianças, desde o plantio, cultivo até a colheita das hortaliças e
uso destes produtos na alimentação escolar. Este espaço também acolherá momentos de contação de histórias e rodas de conversas, partindo
dos temas gerados no decorrer do projeto. Resultados: Espera-se que
a reconfiguração do espaço e a realização da proposta contribuam na
interação das crianças com o meio ambiente, na perspectiva de se tornarem sujeitos de práticas ambientais sustentáveis. Conclusão: Acreditase que o projeto pode promover uma nova relação das crianças com o
meio ambiente, baseada no eixo “Sustentabilidade e Protagonismo”, do
modelo de educação integral da Secretaria Municipal de Educação de
Governador Valadares.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: carlamartinsdocarmo@hotmail.com
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Migração e saúde: transtorno mental
Christiane de Cassia Magri; Sueli Siqueira.
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Migração. Retorno. Depressão.
Área de conhecimento: Psicologia Social - 7.07.05.00-3
Introdução: O processo migratório gera uma ruptura e diversas mudanças em vários aspectos da vida. A migração por si só não é causa direta
de transtorno mental, contudo, certos fatores estressantes como a solidão, a luta pela sobrevivência, o choque cultural, a falta de suporte, a
necessidade de um rápido ajuste ao novo país, ao idioma, aos hábitos,
o medo, a saudade e muitos outros somados à exclusão social e à discriminação podem ser motivos suficientes para conduzir a uma angústia
psicológica. A adaptação ao novo território frequentemente causa estres
psicológico, problemas emocionais e afetivos e com o tempo desordens
mentais nas pessoas vulneráveis e com importante repercussão na família. Neste trabalho, entre os muitos transtornos mentais por migração,
abordaremos a depressão que alguns chamam “Síndrome de Ulisses”
outros “depressão por migração”. Objetivos: Este estudo tem como objetivo descrever o impacto da migração na saúde mental dos emigrantes, analisar os fatores predisponentes de estres presentes no processo
migratório e os possíveis efeitos negativos sobre o emigrante. Método:
Pesquisa qualitativa através de revisão bibliográfica e história de vida de
um emigrante retornado e acometido por depressão durante o tempo de
migração ou ao retornar. Resultados: As mudanças ocorridas podem inferir na qualidade de vida dos emigrantes com repercussão principalmente na saúde mental, além de reforçar a grande importância da família e
o apego do emigrante aos seus familiares que parece, em certa medida,
protegê-lo de alguns transtornos mentais. Conclusões: Os resultados encontrados possibilitam considerar que os fatores predisponentes durante
a migração podem levar à depressão, principalmente em pessoas mais
vulneráveis.
Apoio: FAPEMIG.
Contato: chrismagri1@hotmail.com
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Casamentos transnacionais: Construindo ou reconstruindo uma
identidade. O caso de brasileiras casadas com estrangeiros
Christiane de Cassia Magri; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Casamentos transnacionais, Identidade, Migrações.
Área de conhecimento: Psicologia Social - 7.07.05.00-3
Introdução: Os casamentos entre duas pessoas de nacionalidades e culturas distintas, devido aos movimentos migratórios internacionais e ao
avanço da tecnologia, estão tornando-se cada vez mais frequentes nas
comunidades de tradição migratória. A língua, a cultura e a religião são fatores que podem se constituir em empecilhos para a convivência entre os
cônjuges, familiares e comunidade. A vida no país do cônjuge, onde não
tem inserção ou esta é precária, a dependência da mulher torna-se explícita tanto nos aspectos subjetivos como nos materiais. Objetivo: Esse
artigo tem como objetivo descrever as relações conjugais de brasileiras
casadas com estrangeiros vivendo no país de seus cônjuges nos aspectos relacionados a construção ou reconstrução da identidade dessas mulheres. Método: Pesquisa qualitativa através de revisão bibliográfica e 05
entrevistas em profundidade com brasileiras casadas com estrangeiros
e que vivem no país do cônjuge (Alemanha, Holanda, Portugal, Estados
Unidos, Reino Unido). Resultado: Toda mudança é um processo e requer
tempo de adaptação, no caso estudado essa adaptação vai além da convivência entre dois sujeitos, pois envolve aspectos culturais de ordem
material e imaterial, ou seja, decisões sobre a organização do cotidiano,
adaptação à cultura e às relações familiares na perspectiva cultural e
com o ambiente social, além das questões de ordem econômica como
a inserção no mercado de trabalho e vencer todos os constrangimentos
de ser uma estrangeira. A educação dos filhos é o principal ponto de
divergência. Dentro desse contexto como ficam os valores, os costumes
e a identidade da mulher? Conclusão: Os resultados encontrados possibilitam considerar que o choque cultural e os constrangimentos dentro da
relação conjugal e na esfera social geram consequências que atingem a
identidade da mulher. Algumas reconstroem, através da experiência vivida, seu lugar e a compreensão do “eu”, outras não conseguem gerando
diferentes conflitos.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: chrismagri@hotmail.com
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Ambiente limpo, atitude consciente
Cristina Aparecida da Silva; Fabíola Carla da Silva; Vanusa Oliveira da
Silva; Ana Lídia Cristo Dias; Thiago Martins Santos; Maria Cecília Pinto
Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Lixo, conscientização, comunidade e meio ambiente.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O exposto trabalho apresenta os problemas, soluções e uma
visão ampla da Educação Ambiental no Brasil e no mundo. A Educação
Ambiental se dá pelo processo de conscientização, que leva a sensibilização do individuo com a sociedade em prol do meio ambiente. Objetiva-se expor ao leitor a relevância deste assunto, abordando a Educação
Ambiental como ferramenta eficaz de mudança, tendo em vista que para
se ter qualidade de vida conservar e preservar o meio ambiente é preciso. Educação Ambiental tem que vir da base de aprendizagem formal
do individuo como o ensino fundamental ou até mesmo dentro de casa.
Portanto entendemos que é necessário que as crianças por passarem
parte de sua vida no ambiente escolar se reconheçam como sujeitos pertencentes da escola. Desta forma a cartografia facilitará essa compreensão como sujeito da sociedade. Objetivo: Promover a discussão coletiva
sobre o meio ambiente e sua relação com a produção, descarte e reaproveitamento do lixo, com as crianças da Escola Municipal Serra Lima,
bem como o envolvimento da comunidade e seu entorno no processo de
reflexão. Método: Pesquisar a história de como era o bairro por meio da
memória dos alunos e dos moradores mais antigos; construir a cartografia da Escola e apresentá-la à comunidade educativa; promover discussões para que os alunos e alunas percebam-se como parte integrante da
escola e da própria comunidade. Resultados: A partir das atividades desenvolvidas, perceber se os alunos assimilaram conhecimentos de como
reciclar e evitar os desperdícios de coisas desnecessárias dentro das
casas, ou mesmo no bairro onde moram. Conclusão: A preservação do
meio ambiente seja qualquer uma de suas inúmeras formas é indispensável para o bom funcionamento do planeta, que reflete imediatamente
no homem, tanto o homem presente quanto aos que ainda virão. As gerações futuras encontrarão um mundo mais limpo, e consequentemente,
terão uma vida saudável.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: cristinaapsilva2011@hotmail.com
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Projeto “A história do nosso bairro”
Daniela Boechat Pinto; Joana D’Arc de Aguiar dos Santos; Myrian Alves
do Nascimento; Samuela Avelar de Melo Bramusse; Silvia Maria Schneider Vieira; Talita Emanuele Rodrigues; Paula Andreza de Almeida Lima;
Ana Lídia Cristo Dias; Thiago Martins Santos; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Sujeitos da educação integral, espaço educativo, história local.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A reconstituição da história do bairro é uma tarefa interessante para alunos de anos iniciais, pois pode promover a compreensão
da realidade local e fortalecer os vínculos de pertencimento dos sujeitos a esse espaço. Partindo dessa ideia e do trabalho de cartografia da
Escola Municipal Marilourdes Nunes Coelho, elaborado pelos bolsistas
do PIBID/UNIVALE, pensou-se neste projeto para o grupo de alunos da
instituição, atendido pelos bolsistas. O projeto procurou considerar a experiência no espaço vivido, a construção de identidades e a consciência
ambiental dos estudantes. Objetivo: Auxiliar os alunos na compreensão
da história do bairro, colaborando com o fortalecimento do sentimento de
pertença. Método: Várias atividades foram realizadas: iniciou-se com o
diagnóstico para conhecimento das representações do bairro. Num segundo momento os alunos assistiram ao filme “A intervenção do homem
no meio ambiente”. Com um passeio no entorno da escola, os alunos
foram orientados a entrevistar moradores e levantar documentos que revelem as memórias do bairro. Após todas essas atividades, novas discussões foram realizadas para entender como o bairro foi construído,
quem são e como vivem os sujeitos, além de como reconhecem esse
espaço territorial. Resultados: A partir do projeto, os alunos situaram o
tempo presente, reconhecendo as relações sociais, localizadas no bairro em que vivem. Também houve conquistas na compreensão de suas
realidades, estabelecendo laços de identidade histórica com outros tempos, que envolvem modos de vida, outros sujeitos e outros contextos. Foi
possível perceber uma nova postura do grupo com relação ao bairro, o
que favoreceu o fortalecimento do sentimento de pertença. Conclusão:
Percebe-se que os alunos, após as atividades propostas, passaram a se
perceber como pessoas que, cotidianamente, constroem seu bairro, refletindo sobre o que é esse espaço territorial e como nele se estabelecem
as diferentes relações.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: danielaboechat@hotmail.com
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Turma da Mônica: o que nos conta Maurício de Souza sobre
educação ambiental
Daniela Boechat Pinto; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação ambiental, revistas em quadrinhos, Maurício
de Souza.
Área de Conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: A Educação Ambiental (EA) vem buscando novos caminhos
para uma melhor relação homem-natureza, na tentativa de despertar o
indivíduo para sua participação nas inter-relações com o meio ambiente.
Na busca desta consciência utiliza de vários instrumentos, dentre eles
as histórias em quadrinhos (HQ), que têm como objetivo principal a narração de fatos que reproduzem uma conversação natural, no qual os
personagens interagem, utilizando-se de palavras e/ou expressões faciais e corporais. Objetivo: Verificar os limites e possibilidades das HQ’s
como mediadora da EA, identificando as correntes conceituais de Sauvé
(2005) presentes na Turma da Mônica. Método: Trata-se de uma pesquisa de levantamento e análise dos conceitos de meio ambiente abordados
nas HQ’s da Turma da Mônica. Utiliza-se de metodologia quantitativa e
qualitativa para identificar as correntes conceituais propostas por Sauvé
para meio ambiente. Foram selecionadas 12 edições, com cinco revistas cada, que perfazem a Turma da Mônica (Cascão, Cebolinha, Chico
Bento, Magali e Mônica). Resultados: Percebe-se várias correntes presentes nas HQ’s, desde as mais tradicionais - naturalista, conservacionista/ recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, moral/ética,
até as mais recentes: holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, eco-educativa e a de sustentabilidade. Por vezes uma
mesma HQ apresenta mais de uma corrente, mostrando distintas formas
de entender o meio ambiente. Conclusão: As HQ’s são um veículo de
aprendizagem capaz de atingir um objetivo instrutivo, pela apresentação
de diversos assuntos, como também uma função educativa. O emprego
das HQ’s no processo de EA é um poderoso recurso já que várias são
as possibilidades, mediando conhecimentos, fomentando atitudes críticas, desenvolvendo aptidões artísticas, levantando discussões de ideias,
criando conceitos e sensibilizando frente aos problemas presentes na
sociedade.
Apoio: UNIVALE.
Contato: danielaboechat@hotmail.com
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A lagoa do bairro como espaço que educa
Daniela Pollyane Oliveira Inocêncio; Keila Duarte de Souza; Maria Cecília Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Espaço educativo, educação integral, educação ambiental.
Área de concentração: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: No primeiro semestre de 2014, os bolsistas do PIBID/UNIVALE construíram cartografias das escolas onde desenvolvem a iniciação à
docência, identificando as possibilidades de relações da instituição com
seu entorno, na perspectiva do bairro como espaço de Educação Integral. Um espaço com potencial educativo, mapeado pelos bolsistas da
Escola Municipal João XXIII, foi a degradada lagoa que possui o nome
do bairro, chamada de Lagoa do Pérola. As discussões do curso de Educação Ambiental (EA), que envolveu os bolsistas, no início do segundo
semestre deste ano, promoveram a compreensão de que a EA é uma
abordagem que deve estar presente em todos os espaços que educam,
estimulando reflexões sobre as interações entre homem e natureza. Nessa ótica, percebeu-se que a Educação Ambiental e a Educação Integral
podem se articular em um projeto escolar, capaz de contribuir para legitimar a Lagoa como espaço educativo. Objetivo: Promover a legitimação
da Lagoa do Pérola como espaço educativo, auxiliando os alunos no
fortalecimento da cultura da preservação ambiental e do sentimento de
pertença ao bairro. Método: No primeiro momento, acontecerão a mobilização dos alunos e a apresentação do projeto. A seguir, serão desenvolvidas estratégias de imersão, interpretação, jogos sensoriais, atividades
de descoberta, na orla da Lagoa. Após, será organizado um mutirão de
limpeza do calçadão. Por fim, será exibido um vídeo e formada uma roda
de conversas sobre preservação do meio ambiente. A avaliação do projeto será processual. Resultados: Espera-se que o projeto auxilie os alunos
na redescoberta e na apropriação da Lagoa, no repensar da relação entre homem e natureza e na promoção de ações em prol da preservação
do ecossistema. Conclusão: Conclui-se que a teoria da Educação Integral, em diálogo com elementos da teoria da Educação Ambiental, pode
contribuir na formação de alunos comprometidos com o bairro em que
vivem.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: merleyoliveira2009@hotmail.com
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Rompendo muros - Uma análise das cartografias feitas nas
escolas de atuação do projeto PIBID
Denis Boaventura da Silva; Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Cartografia, comunidade, universidade, formação, PIBID.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação - 7.08.07.00-0
Introdução: As cartografias confeccionadas pelo PIBID possibilitaram visualizar, no entorno das escolas e nos bairros, elementos com potencial
didático-pedagógicos que podem se agregar às ações educativas das
instituições. Tal trabalho trouxe também a possibilidade de ver as ações
da Universidade em comunidades da cidade, através dos diversos projetos. Objetivo: Analisar a relevância de tal trabalho para a comunidade;
apontar aspectos socioculturais apresentados nas cartografias que contribuam para a formação do futuro educador, para a construção de conhecimento sobre a cidade, para a construção de práticas didáticas e pedagógicas formadoras na universidade. Método: A partir das cartografias
realizadas levantaram-se pontos de referências e marcos socioculturais
no entorno das escolas que podem ser usados como exemplos práticos
e didáticos para a construção do conhecimento pelos alunos e professores. Discutiram-se também a relevância da atuação da Universidade
nas respectivas escolas (o que se levou da Univale para a comunidade)
e vice-versa (o que se trouxe da comunidade para a Universidade). Resultados: Uma vez apresentadas as cartografias, a percepção a cerca da
instituição escolar se tornou diferente, mais ampla. A pesquisa de campo
trouxe para a formação do educador um olhar expandido sobre as escolas e para as possibilidades de atuação. Ao ultrapassar os muros da
Universidade para ir às escolas e ultrapassar os muros das escolas para
ir às ruas da comunidade, as dimensões das práticas educativas, tanto
escolares quanto acadêmicas, se tornam mais aproximadas. Conclusão:
As cartografias trouxeram novas informações sobre as práticas educativas nas suas respectivas instituições e comunidades, e ao mesmo tempo
tal trabalho trouxe para a Universidade informações sobre sua atuação
fora de seu território. Tal parceria pode gerar a médio e longo prazo, tanto
para as escolas como para a academia, novas perspectivas para a formação e atuação dos professores.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: kaueboaventura@hotmail.com
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Gentileza urbana e espaços educativos – Centro de Zoonoses
no Bairro Santos Dumont/GV
Diego Santana; Alisson Cardoso de Oliveira; Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Gentileza urbana, cartografia, zoonoses, saúde.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação - 7.08.07.00-0
Introdução: A elaboração de cartografia do entorno escolar foi uma das
atividades do projeto de iniciação a docência (PIBID) na Escola Municipal Chico Mendes, no Bairro Santos Dumont, em Governador Valadares.
Dentre os vários pontos de referência sociocultural identificados no bairro
está o Centro de Zoonoses, de âmbito municipal. Um breve levantamento entre os alunos da escola indicou o desconhecimento sobre a ação
deste órgão de saúde pública e de sua importância. Objetivo: Discutir o
papel e função do Centro de Zoonoses e sua importância social e sanitária; identificar os direitos dos animais enfatizando a responsabilidade dos
proprietários de animais domésticos e/ou de estimação quanto à saúde
dos mesmos e a do ambiente. Método: Realização de duas oficinas com
os alunos dos anos finais da Escola Municipal Chico Mendes para sensibilização sobre o bem viver e o cuidado com os animais e o ambiente.
Através de músicas, textos específicos (leis) e imagens procedeu-se reflexão sobre o significado do termo Zoonose, cuidado dos animais domésticos e de estimação e identificação de atitudes protetoras, como
higiene e vacinação contra doenças. Resultado: A realização das oficinas
demonstrou que boa parte dos alunos desconhecia a função e deveres
do Centro de Zoonoses bem como a existência de leis de proteção aos
animais e deveres dos proprietários. Também ficou explícita a dificuldade
de relacionar estas questões com as boas práticas de vizinhança e gentileza urbana. Ao colocar em foco o Centro de Zoonoses, a cartografia do
entorno da escola Chico Mendes, propiciou a problematização e contextualização de questão social que permeia a vida cotidiana dos moradores
do bairro e alunos da escola. Conclusão: Apresentados e discutidos com
alunos da Escola Chico Mendes a função do Centro de Zoonoses e sua
importância pública. A atividade também relacionou o cuidado dos animais domésticos e/ou de estimação com a questão da saúde pública e
como aspecto de gentileza urbana.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: dieggosantana@hotmail.com
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Assentamento Rural Cachoeirinha: uma proposta de educação
em saúde e ambiente no território do Vale do Rio Doce
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação em saúde, ambiente, território, assentamento
rural.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: A educação ambiental, por seus princípios integradores e de
promoção da qualidade de vida, pode constituir o elo entre o entendimento do ambiente e comunidades, através das condições materiais concretas e mudanças de paradigma na construção da defesa ambiental. Esta
é a perspectiva deste estudo, procurando facilitar a percepção de uma
comunidade acerca de suas próprias questões. Objetivos: Conhecer a
realidade social, econômica e demográfica dos moradores do Assentamento Cachoeirinha e as formas de convivência e utilização da água.
Metodologia: Optou-se pela observação participante e a aplicação de
questionários: 1- de indicadores sociais, econômicos, demográficos dos
moradores e as características básicas do domicílio; 2- o nível de conhecimento das pessoas quanto à qualidade da água usada ou consumida.
Resultados: O contato com o campo de pesquisa vem nos mostrando
como é o Assentamento Cachoeirinha, sua luta pela preservação da terra
e sobrevivência nesse espaço. No processo de posse foram 33 famílias
assentadas e hoje, nesses lotes existem atualmente cerca de 86 casas,
observando-se desde mais antigas, até em construção. Os questionários
foram respondidos por 51 chefes de família ou representante do domicílio. Percebe-se que, se por um lado o território é uma fonte de recursos,
por outro, o esgotamento desses promove deslocamentos para a cidade
em busca de trabalho, especialmente das mulheres e dos jovens. Há
assim, uma mobilidade cotidiana que articula cidade e campo, que se estabelece na relação trabalho, subsistência e conservação da terra, posto
que os ganhos financeiros são utilizados para a própria sobrevivência no
e do campo. Conclusão: Faz-se necessário o desenvolvimento autônomo de estratégias originais e específicas, criando condições favoráveis
para o reforço da ação comunitária e facilitando o engajamento em projetos coletivos, de forma a “empoderar” esta comunidade a respeito de
suas próprias questões.
Apoio: CNPq/ UNIVALE.
Contato: dilemara@gmail.com
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Direito à educação inclusiva
Eliene Nery Santana Enes; Renata de Oliveira Greco; Joselio Ricardo
Nunes Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra-chave: Diversidade, educação inclusiva, direito à educação, pessoas com deficiência.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.0006
Introdução: A Educação inclusiva é um movimento que compreende a
educação como um direito humano fundamental e base para uma sociedade mais justa e solidária. O Estado Brasileiro busca garantir o cumprimento da Constituição Federal de 1988, que incorporou o texto da
Convenção Internacional sobre os Direitos das pessoas com deficiência,
em especial o Artigo 24, que trata da Educação inclusiva. Objetivo: Disseminar ideias do Direito à educação Inclusiva e por uma escola para
todos envolvendo estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras e outras
licenciaturas da Universidade Vale do Rio Doce em ação da Semana de
Ação Mundial. Método: Na Semana de Ação Mundial pelo Direito à Educação Inclusiva, de 21 a 27 se setembro de 2014, realizou-se uma ação
envolvendo alunos do curso de Pedagogia e outras licenciaturas. No Hall
de circulação da Universidade foi realizada a Mostra de Trabalhos “Direito à educação Inclusiva” com desenhos infantis, pôsteres, mesa de literatura infantil com temas sobre a diversidade. Um dos Murais foi interativo,
os estudantes das licenciaturas foram convidados a deixar suas ideias
sobre o direito à educação inclusiva. Resultados: Os resultados da Participação na Semana de Ação Mundial pelo Direito foram satisfatórios, o
stand foi visitado por muitos estudantes das licenciaturas, professores
e pessoas com deficiência. Foram distribuídos 200 alfabetos em Libras.
Conclusão: Estas experiências contribuíram para reflexões sobre o Direito à educação inclusiva e das políticas publica da educação Especial.
Apoio: PIBIB/CAPES.
Contato: elienenery33@gmail.com
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O que é cumprir a Lei? – Representações Sociais de apenados
Eliza de Oliveira Braga; Odacyr Roberth Moura da Silva; Maria Clara
Ferreira dos Santos; Jeferson Calili Júnior; Sônia Maria Queiroz; Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal de Juiz de Fora;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Representações Sociais, homicidas, lei, condenação,
justiça.
Área do Conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: As Representações Sociais (RS) são formas de pensamento
coletivamente elaboradas. Elas orientam o comportamento dos indivíduos frente ao grupo, pois as ações individuais são planejadas com base
naquilo que os sujeitos pensam. O homicídio é um fato social recorrente
nas sociedades. Compreender a forma como os indivíduos percebem
tanto a lei quanto seu cumprimento pode auxiliar na elaboração de intervenções sociais que visem a redução nos índices de criminalidade, sobretudo nos de homicídio. Objetivo: Identificar as RS dos apenados que
cumprem pena por homicídio em relação ao significado da expressão
Cumprimento da Lei. Método: Estudo transversal, qualitativo, sob a forma
de estudo de caso. Foram realizadas 11 (onze) entrevistas semiestruturadas com detentos que cumpriam pena por homicídio no sistema prisional de Governador Valadares - MG. A categorização dos discursos sobre
o cumprimento da Lei foi realizada com base na Análise de Conteúdo de
Bardin. Resultados: A percepção dos homicidas quanto ao Cumprimento
da Lei, passa geralmente pela ideia de pagamento pela ação cometida,
no caso, a subtração da vida de alguém. Apesar disto, os condenados
acreditam que o tamanho da pena ou a forma de cumprimento da medida é injusto, não tendo sido contemplado em todos seus aspectos seus
direitos. Além disso, há um significado secundário ao cumprimento da
Lei, que perpassa a ideia de que o crime não compensa, principalmente
pela reclusão e pelo consequente distanciamento dos entes familiares.
Conclusão: A partir do discurso dos entrevistados percebeu-se que eles
possuem uma representação correta do ato ilegal. Neste mesmo discurso ficou evidente o sentimento de vazio em decorrência da ausência
dos familiares, a supressão da liberdade de ir e vir, e o arrependimento e
concordância pelo pagamento da dívida para com a sociedade.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: elizaoliveirabraga@gmail.com
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Presença de referência aos laços parentais no discurso do
homicida sobre crime e punição
Eliza de Oliveira Braga; Odacyr Roberth Moura da Silva; Osmar de Sousa Santos; Sônia Maria Queiroz; Carlos Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal de Juiz de Fora;
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Homicidas, crime, laços parentais, sistema prisional.
Área do Conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: Os atos e crimes violentos podem ser compreendidos como
algo quase intrínseco à condição social. Para coibir tais ações estabelece-se a justiça que, em termos globais, é algo elaborado para impor
regras aos indivíduos e garantir o bem estar da sociedade. Os modelos
parentais geram aprendizagem por reforçamento vicariante e esquemas
de punição e reforço. Fatores como afetividade, cuidado, proteção e nutrição estão diretamente ligados a construção e manutenção dos laços
parentais. Objetivo: Identificar no discurso dos homicidas referências de
vínculos e relações estabelecidas com as figuras parentais. Método: Este
estudo é do tipo transversal, qualitativo, caracterizando-se como estudo
de caso. Foram realizadas 07 entrevistas semiestruturadas com detentos, que cumpriam pena pelo crime de homicídio no sistema prisional
de Governador Valadares/MG. Os discursos foram categorizados com
base na Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados: A figura mais recorrente nos discursos dos entrevistados é a mãe. As relações perpassam
geralmente pelo cuidado, apoio, liberdade e referência de afetividade,
além de aspectos voltados às práticas religiosas. Apesar da maioria ter
a mãe como referencial de orientação, um dos entrevistados assassinou a própria mãe. Embora o pai, não apareça de forma tão recorrente
nos discursos, quando ocorre tende a ser referenciado como figura de
apoio financeiro e de amizade. Parte dos entrevistados não tinham o pai
tão presente ao longo do seu desenvolvimento. Conclusão: A mãe está
amplamente presente no discurso do homicida representando figura de
apoio e segurança, sempre disponível. Já o pai, quando presente, é representado como uma figura de amizade e suporte econômico.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: elizaoliveirabraga@gmail.com
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Cartografia do entorno da Escola Municipal Chico Mendes/
GV – reconhecendo territórios, sujeitos e práticas
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira; Ana Rita Marques de Oliveira; Fábio Toé; Diego Santana; Jonathans Vieira Firmino; Alisson Cardoso de Oliveira; Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra- chave: Cartografia, cotidiano, dinâmica sociocultural, espaços
educativos.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação – 7.08.07.00-0
Introdução: A construção de cartografia do bairro ou da vizinhança da
escola torna visíveis aspectos da comunidade escolar que muitas vezes
passam despercebidos na ação didático-pedagógica.
A cartografia
permite encontrar possibilidades educativas e formadoras nos próprios
ambientes em que estão inseridos os discentes e/ou docentes. Objetivo: Trazer à tona aspectos socioculturais que caracterizam a experiência
cotidiana da comunidade escolar do Chico Mendes; dar visibilidade ao
Bairro Santos Dumont II a partir de sua cartografia, contribuindo para o
desenvolvimento do sentimento de pertença, entre os alunos da escola
e comunidade escolar; realizar discussões sobre temáticas relacionadas
ao entorno da escola e bairro. Método: Para elaboração da Cartografia do entorno da Escola Municipal Chico Mendes foi realizada pesquisa
de campo, juntamente com alunos da escola. A partir de visita a todo o
bairro Santos Dumont II, identificou-se o nome das ruas, os pontos de
referência (comerciais, religiosos, educacionais e socioeducativos, sanitários, demográficos e de infraestrutura), e outras informações básicas.
Os variados pontos de referencias foram fotografados para composição
de mapa ilustrado. Resultados: A apresentação e discussão do ‘mapa do
bairro’ em sala de aula possibilitou aos alunos a compreensão do significado sociocultural dos pontos de referencia identificados no entorno da
escola. Ao mesmo tempo a discussão contribui para uma possível reorientação do olhar pedagógico sobre os sujeitos e práticas no cotidiano
escolar. Conclusão: Quando percebemos a escola no seu entorno, podemos compreender as diversas manifestações, culturalmente ou socialmente estabelecidas, que a tangenciam. Ao mesmo tempo, evidenciamos as relações entre a escola e a comunidade, partindo do pressuposto
de que a escola vai além de seus muros, e que os eventos e experiências
vividas no bairro, na cidade, ou na vizinhança também oferecem oportunidades educativas.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: gabrielh94@ymail.com
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O jardim da escola como espaço educativo
Gisélia de Oliveira Goveia; Adriana Santos Barroso Silva; Bárbara Bruna
Correa da Silva; Lorena Pinto e Silva; Marina Peres Ferreira; Priscila
Oliveira Fonseca; Thainá Moreira Silva; Eliene Nery Santana Enes; Kátia
Cristina Degan Fernandes; Maira Alvarenga de Souza; Maria Cecília Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: jardim, espaço educativo, educação integral.
Área de concentração: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Os jardins são espaços que sempre despertam muita atenção e curiosidade na escola. Lugar de contemplação e beleza, boas conversas e aprendizagens, podem ser utilizadas de distintas formas e para
as mais variadas atividades. Surge na escola a necessidade de trabalhar com a reutilização de materiais recicláveis e sensibilização sobre
a importância da preservação e do cuidado com aquilo que é nosso, o
ambiente. Objetivo: Revitalizar os jardins da Escola Municipal Duque de
Caxias, auxiliando os estudantes na construção de conhecimentos sobre
a importância da preservação e do cuidado com o meio onde vivem. Metodologia: Fez-se uma intervenção, permitindo que os alunos opinassem
sobre os espaços reservados na escola para os jardins, indagando-os
sobre o que é o plantar, o que plantar e como cuidar de cada muda. De
forma intencional foram discutidos os seguintes temas ecológicos: preservação, conservação e a relação homem-natureza. Resultados: Espera-se que os alunos participem de todas as etapas do projeto, vivenciando as experiências de relação com a natureza, ressignificando o espaço
do jardim antes desvalorizado, tornando-o agora um espaço educativo
na formação de sujeitos da educação integral. Conclusão: A construção
participativa dos espaços de jardins na escola pode propiciar a religação
dos alunos com a natureza, rompendo com a dicotomia homem e ambiente natural, apoiando a formação integral e integrada dos estudantes.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: giseliagouveia@hotmail.com
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“Eu vou estudar e trabalhar”: o discurso clínico institucionalizado
da renovação total em adolescentes homicidas em cumprimento
de medida socioeducativa
Odacyr Roberth Moura da Silva; Graziela Fernandes Souto; Geórgia Braga Alexandre; Roberto Jório Filho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei, Homicídio, Mudança
de vida.
Área do conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: O elevado número de homicídios é uma realidade patente em todo território brasileiro. Estudos indicam que a juventude está
penetrando nas tramas da criminalidade cada vez mais cedo, e apontam uma necessidade de se discutir alternativas de intervenção para a
atual conjuntura. Objetivo: Este trabalho objetiva discutir os conteúdos
emergentes dos interstícios do discurso de adolescentes homicidas em
cumprimento de medida socioeducativa. Método: Trata-se de um estudo
qualitativo, descritivo que assume a forma de estudo de caso. Os dados
foram coletados através de atendimento clínico realizado na clínica de
psicologia aplicada da Univale e de discussões construídas no decorrer
das supervisões de estágio. A abordagem clínica utilizada foi a psicanálise. Resultados: Os resultados empíricos demonstraram que a maioria
dos sujeitos atendidos trazia consigo um discurso muito similar que tinha
como núcleo promessas de mudança de todos os aspectos da vida em
relação à criminalidade. Os estudos e o trabalho aparecem como instituições mais evocadas para justificar a mudança pós-medida. Percebeu-se que realizar uma análise profunda exigiria um estudo longitudinal
para observar se este é um discurso construído pela própria reflexão do
adolescente ou um texto institucionalizado decorado pelos adolescentes
que querem demonstrar ter bom comportamento. Conclusão: A clínica
psicanalítica apresentou-se como um lugar onde foi possibilitado ao adolescente uma escuta qualificada e a expressão de sua subjetividade. O
conteúdo que dela emergiu nos remeteu a questões que transcendem o
nível do discurso e das representações sociais que transitam entre estes sujeitos. A renovação completa da vida quando findada sua medida
potencializar-se-ia através da promoção da equidade social e do oferecimento a este indivíduo de modos de viver alternativos à criminalidade.
Apoio: UNIVALE.
Contato: odacyrroberth@gmail.com
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Projeto Cartografia do entorno da Escola Helvécio Dahe:
(re)significação de espaços e identidades
Karolina Rodrigues Martins; Luciane de Oliveira Cotta; Bruno Cesar Correa; Emerson Vagner Teodoro; Hadson André Alves; Ivan Jorge Silva;
Rafael Raminho Gonçalves; Luiz Carlos Ribeiro; Maria Terezinha Bretas
Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Cartografia, território, Escola Tempo Integral, identidade.
Área de Conhecimento: Tópicos específicos de educação – 7.08.07.00-0
Introdução: O projeto realizou o mapeamento de espaços educativos no
entorno da Escola Municipal Professor Helvécio Dahe, no Bairro Santa
Rita, destacando lugares de sociabilidade dos alunos e relacionando-os
ao processo de aprendizagem e ao mundo da pluralidade e diversidade
de sujeitos e de culturas. Objetivo: Auxiliar na (re)significação didático
-pedagógica do espaço vivido pela comunidade escolar; identificar as
possibilidades educativas presentes no bairro, na cidade e na comunidade, e contribuir para compreensão das diversas interações sociais estabelecidas entre os sujeitos da ação educativa . Método: O mapeamento
dos espaços foi realizado pelos bolsistas do PIDIB/História a partir do
levantamento de dados quantitativos e qualitativos sobre o bairro, depois
agrupados em eixos temáticos. Foram utilizadas fotografias dos principais pontos de referência do bairro, além de relatos de moradores. Após
a cartografia/mapeamento concluída, a mesma foi apresentada aos alunos dos anos finais do EF da Escola Helvécio Dahe, abrindo espaço para
discussão mediada pela perspectiva dos alunos sobre o bairro. Resultados: No decorrer da elaboração e apresentação do trabalho, percebeuse que o mesmo espaço pode ser visto de diversas maneiras, de acordo
com as experiências vivenciadas por cada sujeito. Da mesma forma, o
aprendizado em sala de aula é construído a partir da realidade de cada
aluno. Conclusão: Com a identificação de espaços e manifestações de
diversidade cultural, social e lingüística, foi possível concluir a importância da comunidade, do entorno da escola e dos seus agentes sociais
e históricos. A partir do momento que se amplia o olhar para além dos
muros da escola, se resgata a memória coletiva, gerando pertencimento
por parte dos alunos a partir do reconhecimento e valorização do seu
próprio bairro.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: karolinda_r.martins@hotmail.com

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

107

A atual preocupação com a comunicaçao do aluno surdo
no plano educacional e sua territorialidade
Liana Pena Santos; Polyana Pereira Pimentel; Sara Jane Melo de Souza;
Marinete Aparecida de Jesus; Izildete Eugênia Gomes Alves; Eliene Nery
Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Libras, educação bilíngue, inclusão, territorialidades.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.006
Introdução: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio de comunicação, foi garantida como direito pelo reconhecimento legal da Lei
nº 10.436/2005. Nesse contexto, a escola passa a ter responsabilidade
de ofertar a educação bilíngue: a língua brasileira de sinais e o ensino
da língua portuguesa como segunda língua. Objetivo: Este trabalho visa
compreender a importância da inclusão da criança surda na escola comum para a formação de processos identificatórios, culturais e sua territorialidade. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica,
por meio de levantamento e leitura de pesquisadores da área. Quadros
(1997) discute em suas pesquisas a importância da LIBRAS para comunidade surda e de como os surdos vivem em sociedade. Resultados: Como resultado observa-se que a língua de sinais – LIBRAS – é
um agente transformador na comunicação de surdos e ouvintes sendo
um símbolo de identidade, pois por meio dela os surdos se reconhecem
como parte de uma comunidade e constrói territorialidades. Conclusão:
Conclui–se que o sistema educacional cumpre a proposta da Lei de LIBRAS e oferta ao aluno surdo LIBRAS, e o Português como segunda
língua. Observamos ainda, em nossas práticas, que preocupação da escola é respeitar o psicossocial e a linguística da criança surda, para que
a prendizagem se torne mais produtiva para a criança e que a utilização
da LIBRAS é cada vez mais popularizada nas instituições escolares,
colaborando sempre para uma melhor qualidade de vida dos surdos.
Contato: lianapena@hotmail.com
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Diversidade, Inclusão, Cinema: relato de experiência
Lorena Pinto e Silva; Edson Silva Rodrigues; Keila Fabiana Duarte; Marly
Matias Rodrigues; Tatiane Gonçalves de Araújo; Eliene Nery Santana
Enes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Diversidade, Inclusão, Cinema, Pibid.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.006
Introdução: O cinema é utilizado como recurso didático nas práticas pedagógicas para apresentar e aprofundar temas de modo lúdico e prazeroso e pode proporcionar aos alunos e alunas maior compreensão sobre
conceitos da diversidade e inclusão. Esse trabalho é um relato de práticas vivenciadas, a partir do cinema, no subprojeto “Convivendo com as
diferenças” do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) em uma escola de tempo integral da rede municipal de Governador Valadares. Objetivos: Oportunizar discussões sobre diversidade e
inclusão a partir de vivências com o cinema; Propiciar a compreensão de
conceitos sobre diversidade e inclusão. Metodologia: A partir das exibições de filmes os alunos refletiam sobre temas da diversidade: diferenças de gênero, diferença étnica, diferenças socioculturais, necessidades
educacionais especiais. Para efetivar a exibição do filme, buscou-se parceria com a comunidade e uma igreja cedeu espaço e equipamentos para
sessão de cinema, quinzenalmente. Resultados parciais: observamos a
presença de pais e filhos na sessão cinema, o fortalecimento dos laços
da relação escola-comunidade, e ainda o comportamento cooperativo
dos alunos na convivência com os colegas que apresentam necessidades educacionais especiais. A participação dos alunos, nas sessões de
cinema, aumenta a cada sessão. Conclusão: esperamos com o presente
trabalho ampliar na escola as discussões sobre a diversidade e inclusão.
Os alunos, após cada sessão de cinema, fazem comentários pertinentes
ao filme e outras vivências do cotidiano.
Apoio:PIBID/Capes.
Contato: lorenanapsgv@hotmail.com
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Educação em Tempo Integral: relações entre o brincar e o
processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil no
contexto do PIBID
Márcia Ribeiro de Araújo; Juliana Gomes Faúla; Sandra Barbosa Souza;
Dinalva Santos Costa; Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação infantil, tempo integral, criança.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A proposta para a Educação Infantil trazida pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais (2010), e os Referenciais teóricos, contribuiu para
a consolidação de uma nova concepção de educação na primeira infância. Antes, associada ao ato de cuidar, ligada a uma imagem assistencialista onde a criança não era vista como o foco do processo ou como
sujeito ativo. Hoje, para uma prática educacional infantil sistematizada,
a criança passa a ser percebida enquanto sujeito ativo e que representa a sua realidade cotidiana por uma linguagem própria, das interações
e brincadeiras. A Educação em Tempo Integral vem na perspectiva da
contribuição e efetivação do direito de ser criança, colaborando para que
o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma contextualizada à
realidade sociocultural e econômica desses sujeitos, para assim fomentar o sentimento de pertença ao espaço educacional. Objetivo: Identificar
a relação brincar, cuidar e educar na educação infantil em tempo integral,
bem como contribuir para o processo de ensino-aprendizagem através de
interações e brincadeiras. Método: Levantamento e pesquisa de brincadeiras e jogos tradicionais. Desenvolvimento de atividades lúdicas e interativas intencionais e livres. Discussão com crianças para percepção do
aprendizado. Resultados: Interação das crianças inseridas na educação
em tempo integral e as contribuições de atividades que as desenvolva de
forma integral e integrada percebidas a partir dos discursos desenvolvidos pelas mesmas. Conclusão: As atividades lúdicas realizadas, através
das brincadeiras direcionadas durante a permanência das crianças no
espaço educativo, contribuem de forma prazerosa para o processo de
ensino-aprendizagem das crianças envolvidas, pela qual a Educação em
Tempo Integral deve partir de um educar sistematizado com atividades
diferenciadas para o desenvolvimento global das crianças.
Apoio: PIBID – Capes.
Contato: marciavaladares2010@hotmail.com
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A representação social do negro em anúncios publicitários
veiculados em revistas de circulação nacional
Mauro Lúcio Rodrigues da Silva; José Bispo
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Representação Social, negros, mídia, preconceito.
Área de conhecimento: Psicologia - 7.07.00.00-1
Introdução: A representação social é um tipo de conhecimento prático
orientado para a comunicação e para a compreensão do contexto social,
material e ideativo em que vivemos. Enquanto marco teórico entende-se
que este conceito possa oferecer um rico campo de discussão e reflexão
para questões sociais no Brasil e, dentre elas, o lugar que o negro ocupa
na mídia impressa através de anúncios publicitários. Serge Muscovici
(1961) define as representações sociais como algo que torna o não familiar em familiar. Na mídia, percebe-se que através da difusão maciça algumas referências contribuem para a manutenção e construção de
imagens a respeito de assuntos diversos. Tradicionalmente, ao longo do
século XX, a imagem do negro no Brasil sempre ocupou um lugar associado, na maioria das vezes, à pobreza, criminalidade, prostituição, baixa
escolaridade e marginalidade. Objetivo: Identificar, a partir de uma seleção de imagens de pessoas negras em anúncios publicitários da Revista
Veja, como se dá a representação social do negro no Brasil no referido
veículo de comunicação. Método: Estudo de Caso através da seleção
de imagens de pessoas negras em anúncios publicitários de 10 revistas
Veja entre os meses de maio de 2013 a fevereiro de 2014, seguida de
pesquisa teórica e bibliográfica. Resultados: Durante a pesquisa, foram
selecionados 10 anúncios publicitários em que há presença de negros.
Em 04 anúncios (40%) a figura do negro está associada à pobreza; e em
apenas 30% dos anúncios selecionados, num total de dez, a imagem do
negro está associada a sucesso profissional ou riqueza. Conclusão: Após
pesquisa qualitativa e quantitativa com enfoque nas imagens selecionadas, pode-se concluir que as representações sociais são fenômenos que
podem ser entendidos a partir do seu contexto de produção. Ou seja, a
partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem as formas de
comunicação onde circulam.
Contato: maurolucio33@hotmail.com
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A importância da família na formação da personalidade
Naira Helena Pinheiro; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Criança, família, função familiar e personalidade.
Área de conhecimento: Psicologia Social - 7.07.05.00-3
Introdução: A formação da personalidade é um processo lento e delicado. Desde os primeiros dias de vida a personalidade vai se formando
gradativamente, através das primeiras experiências vividas pela criança,
do convívio familiar e da interação com o ambiente. Nesse processo de
construção, a família e as relações familiares tem um papel fundamental
na formação da personalidade, pois é a primeira referência que a criança
tem sobre as normas e condutas no meio social. Objetivo: Este estudo
tem objetivo central de descrever a importância da família na formação
da personalidade do indivíduo. Método: Com base em bibliografia específica do tema será abordado à importância da família na formação da
personalidade. Resultados: A família moderna tem diferentes formações,
contudo, os deveres em relação à educação, provimento do sustento,
condições de vida dignas e de respeito, relações de afeto e cuidado, continuam sendo os mesmos. Pois é o primeiro ambiente de contato social
no qual o indivíduo apreende as normas de conduta, os valores éticos e
morais, e de afeto, fundamentais para a formação de sua personalidade.
A teoria psicanalítica propõe, que a base fundamental para a estruturação da personalidade do individuo, é através da qualidade da interação
entre o recém-nascido e sua mãe. E a ausência da mãe ou pai, figuras
cuidadoras, podem promover dificuldades na formação da personalidade. Ou seja, apenas pais suficientemente equilibrados e amadurecidos,
estão aptos para atender as principais necessidades físicas e emocionais da criança em seu desenvolvimento. E os relacionamentos formados durante a infância afetam a capacidade de formar relacionamentos
íntimos durante toda a vida, pois a relação estabelecida entre pais e filhos neste período será o referencial para o desenvolvimento social dos
filhos, a criança se desenvolve satisfatoriamente quando está em um
meio familiar saudável e equilibrado, ou negativamente quando está em
um meio familiar incompleto e desequilibrado. Conclusão: Através das
reflexões feitas neste trabalho, concluímos que a família, independente
de sua formação, atua diretamente na formação da personalidade do individuo, pois desde os primeiros dias de vida, a personalidade vai se formando gradativa através das primeiras experiências vividas no convívio
familiar, podendo ser experiências positivas ou negativas, contribuindo
de maneira determinante na construção da personalidade.
Apoio: NEDER/UNIVALE.
Contato: naira_nhp@hotmail.com
112

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

Mulheres Assassinas: O crime e a lei na perspectiva das
infratoras
Odacyr Roberth Moura da Silva; Eliza de Oliveira Braga; Fernanda Gonçalves de Lima; Sônia Maria Queiroz de Oliveira; Carlos Alberto Dias
Palavras chave: Representações Sociais, Homicídio, Feminilidade.
Área do conhecimento: Psicologia – 7.07.05.00-3
Introdução: Uma das características da contemporaneidade é a atenção
dada às condutas humanas, às regras limitatórias e às representações
sociais presentes em territórios particularizados. Dentre as inúmeras
condutas que tem ocupado o centro desta atenção destaca-se a conduta
homicida, uma vez que esta fere o bem maior do indivíduo, a vida. Objetivo: Conhecer e analisar os perfis e trajetórias sociocriminais de mulheres
que cometeram o crime de homicídio, não do ponto de vista jurídico, mas
das Representações Sociais que orientam a vida destes atores sociais.
Para tanto partir-se-á do entendimento que essas mulheres possuem
do que seja “crime” e “lei”. Metodologia: O estudo do presente caso foi
elaborado a partir dos fragmentos de história de vida obtidos durante a
entrevista em profundidade realizada junto a duas mulheres homicidas
que cumprem pena no sistema prisional de Governador Valadares. Resultados: A literatura indica que os indivíduos encarcerados tornam-se,
de certa forma, socialmente invisíveis. Por questões de gênero e de estarem em menor número, as mulheres encarceradas tornam-se ainda mais
imperceptíveis pela sociedade. É possível perceber que no discurso das
entrevistadas que as mesmas apresentam consciência do que seja a lei.
Acreditam que “lei” serve para punir, fazer com que as pessoas paguem
pelos seus erros. Concebem “crime” como sendo algo errado, que não
vale a pena pelas consequências negativas que ele traz. Ambas demonstram certo grau de arrependimento através de seu discurso, não necessariamente por terem praticado o crime de homicídio, mas por causa da
punição sofrida. Conclusão: O número reduzido de estudos que volte a
atenção ao universo de mulheres que cometeram o crime de homicídio
aumenta ainda mais essa invisibilidade. Dessa forma, cada vez mais se
torna imprescindível refletir sobre a dinâmica social nos contextos onde
estas emergem.
Apoio: Fapemig.
Contato: odacyrrms@hotmail.com
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Levantamento das hipóteses diagnósticas obtidas através do
estágio básico I no segundo semestre de 2013 e posteriores
encaminhamentos
Osmar de Souza Santos; Alcione Santos Santana; Cíntia Sandes da Luz;
Janiny Alves Ricardo; Lara Alexandra Agripina Loreti de Andrade; Maria
Alice Balbino de Carvalho; Maria Clara Ferreira dos Santos; Samara Alves Avanzi, Yúlia Carla De Oliveira Bicalho; Roberto Jório Filho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Entrevista de triagem, hipóteses diagnósticas, transtornos mentais e de comportamento.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: Os dados dos transtornos mais frequentes obtidos ao estabelecer as hipóteses diagnósticas propiciam uma melhor preparação
dos estagiários ao se inserir no estágio básico II, que ao utilizar suas
habilidades de pesquisa, visa um atendimento mais adequado para descrever e avaliar aspectos pessoais e clínicos do entrevistado. Objetivo: O
presente estudo objetiva a verificação das hipóteses diagnósticas mais
evidenciadas nas triagens do estágio básico I no segundo semestre de
2013. Método: A metodologia utilizada é de cunho quantitativo a partir da
análise documental dos dados das 74 entrevistas de triagem realizadas
no estágio básico I no segundo semestre de 2013. O instrumento para
coleta dos dados foram as fichas de triagem do estágio básico I com
a supervisão de um professor. A coleta dos dados foi realizada pelos
alunos do 4º período no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) no período de agosto a setembro de 2014. Resultados: Foram analisadas 24
entrevistas. Os resultados parciais evidenciam que em 36% dos casos
não foi relatado a hipótese diagnóstica. Destacam-se com maior índice
os Distúrbios da atividade e da atenção (F90.0) presente em 8% dos casos. O público com o maior número de atendimentos é caracterizado por
crianças de 0 a 10 anos (34%) e, adolescentes e jovens de 11 a 20 anos
(29%). O sexo feminino é o que utiliza frequentemente os serviços psicológicos (67%). A maioria dos pacientes atendidos não faz uso de nenhum
tipo de remédio (63%) e 35% procura atendimento por conta própria.
Alguns pacientes foram encaminhados para a Psicoterapia (42%) ou Psicodiagnóstico (42%). Conclusão: Concluiu-se que as hipóteses diagnósticas mais evidenciadas foram os Distúrbios da atividade e da atenção
(F90.0) e os Episódios depressivos (F32). Os dados servem de base
para esclarecer ou comparar com os dados anteriores à existência de
padrão ou mesmo perfil do paciente que procura o serviço de psicologia.
Apoio: UNIVALE.
Contato: osmardesouzasantos@hotmail.com
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Rompendo as margens: As enchentes do Rio Doce e o cotidiano
dos bairros ribeirinhos em Governador Valadares
Patrícia Falco Genovez; Maria Terezinha Bretas Vilarino; Mayke Martins;
Rina Coelho; Ana Karoline Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Território, enchente, Rio Doce, Governador Valadares,
bairro São Paulo.
Área de Conhecimento: História - 7.05.00.00-2
Introdução: A natureza que temos hoje é uma segunda natureza mediada pela cultura e pela complexidade, resultado de processos sociais,
de relações dos homens com o meio e das reações desse às ações
humanas. Com base nessa complexa relação, enfocaremos o processo
de territorialização e memória das enchentes em bairros ribeirinhos de
Governador Valadares, ressaltando a intrínseca relação das enchentes
com alterações no cotidiano dos ribeirinhos, entre as décadas de 19702010. Objetivo: Levantar memórias (por meio da História Oral) sobre
as enchentes em bairros ribeirinhos de Governador Valadares e refletir
sobre as alterações no cotidiano dessa população. Método: A proposta apresenta características que demandam um estudo interdisciplinar e
micro-analítico de cunho qualitativo, focado em aspectos que envolvem
a urbanização e a territorialização dos bairros ribeirinhos de Governador
Valadares. Consideramos o fenômeno da enchente como ponto nodal na
experiência social e histórica dos moradores (narrativas coletadas por
meio da História Oral), alterando seu cotidiano. Soma-se a esse esforço o diálogo pretendido com uma metodologia quantitativa, combinando
duas abordagens: a da micro-história e a dos sistemas sócio-ecológicos.
Resultados: As enchentes são momentos em que se revelam tensões e
articulações fundamentais para a melhor compreensão do surgimento e
territorialização dos bairros ribeirinhos, e da própria relação entre sociedade e território. Cabe averiguar, de forma mais detalhada, os significados sociais e históricos das enchentes para os diversos envolvidos, não
apenas no contexto em que ocorreram, mas também enquanto possibilidade em seu horizonte histórico. Conclusão: As múltiplas narrativas e
percepções de como se deram a ocupação e a frequente sobreposição
dos territórios ribeirinhos mostram a relação com o rio em diferentes momentos e condições, incluindo aí atitudes individuais e coletivas adotadas nos períodos de enchente. Nesses períodos, o cotidiano da população sofre alterações consideráveis que são rapidamente absorvidas
pela ajuda mútua e redes e sociabilidade. A relação entre a população
ribeirinha e o rio revela um movimento contínuo, de ambas as partes, de
rompimento das margens do rio Doce.
Apoio: FAPEMIG/Univale.
Contato: patrícia.genovez@superig.com.br
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A formação histórica do Território de Xonin de Cima (GV/
MG): as percepções de Raimundo e Oberg
Patrícia Falco Genovez, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Formação histórica do território, narrativa, polifonia, história oral, Xonin de Cima.
Área de Conhecimento: História - 7.05.00.00-2
Introdução: Em 1895, membros da Família Cunha, saindo de Guanhães
(MG), chega a uma densa floresta no Sertão do Rio Doce. Inicia-se um
processo de assentamento e nomeia-se a área de Xonin de Cima. As
percepções sobre esse processo baseiam-se nas narrativas de Raimundo Nonato, morador mais antigo de Xonin de Cima, com 98 anos de
idade e a de Kalervo Oberg, antropólogo canadense que realizou um
trabalho etnográfico em Xonin de Cima, sob encomenda do Serviço Especial de Saúde Pública, entre os anos de 1953 e 1955. Objetivo: Discutir
o processo de formação territorial de Xonin de Cima a partir da coleta do
testemunho de Raimundo Nonato e do relatório de Oberg, usando como
chave de leitura os conceitos de polifonia e território. Propor um diálogo
interdisciplinar entre a História, a Geografia, a Linguística e a Antropologia Cultural. Método: O método utilizado na pesquisa é o qualitativo, pautado no paradigma indiciário e na Micro-História. De forma complementar, a pesquisa contempla documentos institucionais e relatórios; além de
fontes iconográficas. Resultados: A posição de Kalervo Oberg sobre a
comunidade de Xonin de Cima revela seu pensamento sobre o interior do
Brasil, em geral: “Xonin de Cima representa, em miniatura, a sociedade
e a cultura populares brasileiras – uma sociedade ainda não inteiramente
integrada na vida nacional, centrada nas cidades; uma cultura ligada ao
estágio pré-industrial da história brasileira”. Os aspectos levantados por
Oberg foram retomados em entrevistas realizadas com os moradores
mais antigos do distrito. Foram efetuadas 15 entrevistas com narrativas
que ao mesmo tempo em que tangenciavam a história do local também
reavivam a história de vida do entrevistado, entrelaçando inevitavelmente Xonin e seus moradores. Em seus aspectos mais recorrentes a narrativa de Kalervo Oberg não é contestada. De fato, ainda se pode dizer que
Xonin mantém seu aspecto rural. Conclusão: Percebe-se que ao longo
das décadas Xonin manteve-se arraigado ao modelo de comunidade rural descrita por Oberg; entretanto, ressaltam-se mudanças significativas
no âmbito urbano e social.
Apoio: Univale.
Contato: patrícia.genovez@superig.com.br
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Casamentos transnacionais entre brasileiras e portugueses
Pollyane Sâmilly Alves Caldeira; Sueli Siqueira; Mauro Augusto dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Migrações, Ideal de amor, Casamentos transnacionais.
Área de conhecimento: Psicologia Social - 7.07.05.00-3
Introdução: O trabalho analisa aspectos da imigração de brasileiras para
Portugal, dando ênfase para as uniões conjugais com portugueses. Especificamente será estudado mulheres que migram procurando um ideal
de amor e projetam uma migração com intuito de formação de uma família ou estabelecimento de uma relação conjugal no destino. Objetivo:
Descrever as razões que levaram essas mulheres a idealizarem que no
território de destino encontrariam esse ideal de amor; indicar os constrangimentos vivenciados por essas mulheres no destino; destacar as
estratégias usadas para concretizar seus objetivos e descrever como as
diferenças culturais são resolvidas ou não entre o casal. Método: Além
da revisão, foi feita uma análise de três entrevistas em profundidade realizadas em Portugal, com mulheres brasileiras, na faixa de 20 a 40 anos
que emigraram tendo como objetivo encontrar seus companheiros para
construção de uma relação afetiva. Resultados: De acordo com a revisão
bibliográfica as mulheres casadas com portugueses demonstram dificuldades de inserção no mercado de trabalho acentuando a dependência
financeira e afetiva em relação aos seus cônjuges. As entrevistas apresentam situações de satisfação e insatisfação em relação aos aspectos
afetivos e econômicos. Conclusão: Os resultados demonstram que algumas mulheres concretizam seus objetivos de encontrar um ideal de amor
que as motivaram a emigrar relacionando-se com homens que atendem
seus ideais de relação conjugal. Outras, contudo, relacionam-se com
parceiros que lhes proporcionam uma vida de constrangimentos dentro
da relação conjugal e na esfera social. Independente da forma como concretizou o ideal de amor o rompimento dessa relação é considerado por
elas como improvável, pois não vislumbram outras opções de vida.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: polly-caldeira@hotmail.com
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As contribuições do PIBID para a formação dos futuros professores
da Educação Infantil.
Ranany Andrade dos Santos; Juliana Leandra da Silva; Jordânia Lopes
Nunes Silva; Letícia Chaves dos Santos; Ludmila Nascimento Martins;
Mayara Lopes Alvarenga; Pedrina Maria da Silva; Rúbia Patrícia Moura
da Silva; Wécely Cristina da Silva; Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce.
Palavras-chave: PIBID, Teoria e Prática, Educação Infantil.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Sabemos que para aprovação em qualquer curso de graduação, em nível superior, é obrigatório o estágio supervisionado, onde o
graduando necessita cumprir determinada carga horária destinada à prática. No entanto, está comprovado que somente o estágio não capacita
o formando para assumir, com segurança, suas atividades profissionais.
Nesse contexto, o PIBID em Educação Infantil, propõe um trabalho diferenciado às alunas do curso de Pedagogia, proporcionando uma formação continuada que a partir de encontros semanais de orientação teórica
e prática, oportuniza um trabalho diferenciado para realização das investigações e experimentações em pesquisa in loco. Objetivo: Contribuir
para a formação integral dos futuros professores do curso de Pedagogia
na área de Educação Infantil, possibilitando o aperfeiçoamento entre a
teoria e a prática, através do contato direto com o cotidiano das instituições. Métodos: Observações diárias. Encontros semanais. Análise dos
planejamentos dos professores. Pesquisas de histórias que ilustrem a
compreensão do trabalho desenvolvido com as crianças através dos
eixos da Educação Infantil, tendo os jogos, brinquedos e brincadeiras
como suporte, permeando todo o processo. Resultados: Desenvolvimento e criação de um planejamento junto com os professores da Instituição
para atividades com as crianças de acordo com as demandas da instituição, percebendo a importância da formação continuada e do planejamento com pares, possibilitando vivências e experiências. Conclusão:
Teoria e prática são essenciais no currículo pedagógico tendo a pesquisa
como eixo fundamental, compreendendo e conhecendo os espaços e o
trabalho realizado dentro de uma Instituição de Educação Infantil, a qual
nos possibilita o desenvolvimento do aprendizado adquirido ao longo das
formações.
Apoio: PIBID.
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Fazendo arte no jardim da escola
Rayane Daniele Loura de Oliveira Silva; Hortência Sabino Rocha Vieira;
Luzia Rosa Pereira Silva; Claudia Rosana dos Santos Martins; Maira Alvarenga de Souza; Maria Cecília Pinto Diniz; Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sujeitos da educação integral, arte, jardim escolar, espaço educativo.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O jardim da escola é um espaço que pode contribuir para a
aprendizagem dos alunos e ser fonte de prazer e bem estar. No trabalho
de revitalização do jardim da escola é importante que haja o envolvimento dos alunos, pois esta atividade pode proporcionar aprendizagens
sobre o cuidado com o meio ambiente, a importância da redução e do
reaproveitamento de resíduos sólidos e estimular a expressão de sentimentos por meio da arte. A participação dos alunos em projetos dessa
natureza tende a gerar resultados mais satisfatórios e aprendizagens
mais significativas. Objetivo: Promover a cultura da redução do consumo,
da reutilização de materiais e da proteção do meio ambiente, por meio
da revitalização do jardim da Escola Municipal Laura Fabri. Metodologia:
Propõe-se a discussão de assuntos, tais como: consumo sustentável,
estética ambiental e responsabilidade coletiva na proteção dos recursos
naturais, com o apoio das artes visuais. Serão estabelecidas parcerias
para a aquisição de materiais e orientação técnica para o trabalho de revitalização do jardim e sua legitimação como espaço educativo. Todas as
etapas do projeto envolverão a participação dos alunos da escola e dos
bolsistas do PIBID/UNIVALE, registrando-se os diversos momentos. Resultados: Espera-se que o trabalho promova a cultura da relação respeitosa entre homem e natureza e a adoção de uma nova postura perante
os apelos da sociedade do consumo. Além disso, pretende-se que o jardim seja um profícuo espaço de aprendizagens e uma interessante fonte
de bem-estar a todos os sujeitos que convivem na escola. Conclusão:
A proteção do meio ambiente é responsabilidade de todos. Acredita-se
que a participação dos alunos em propostas como a descrita pode contribuir na formação de sujeitos mais críticos e conscientes do seu papel
socioambiental, comprometidos com o meio em que vivem, favorecendo,
assim, o alcance de importantes resultados.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: cantorarayanedaniele@hotmail.com
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Expectativas dos alunos formandos de Psicologia do ano
de 2013 da Univale em relação ao mercado de trabalho
Samara Alves Avanzi; Gabriela Vieira; Marcela Vilarino; Michele Rodrigues; Osmar de Souza Santos; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Expectativas, Mercado de trabalho, psicologia.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: Muitos desafios são encontrados pelos estudantes ao longo
do curso de graduação. Os alunos do curso de psicologia também encontram diversos desafios em sua formação. Dentre eles a escolha da
área de atuação e das técnicas a serem usadas na prática da profissão.
Objetivo: Deste modo, o presente estudo aborda a inserção dos alunos
do 8º e 10º períodos do curso de Psicologia da Universidade Vale do Rio
Doce, em relação ao mercado profissional, com relevância no sentido de
identificar as perspectivas, expectativas e os comportamentos de busca
profissional destes, no período que antecede a conclusão da graduação.
Método: Optou-se pelo método quantitativo para análise dos dados; sendo utilizado como instrumento um questionário, ao qual 19 estudantes
formandos, do curso de psicologia responderam. Resultados: Os resultados evidenciaram que os estudantes estão otimistas com o momento de
transição, convictos de sua escolha e, ao mesmo tempo, conscientes dos
desafios para inserção no mercado de trabalho. Destaca-se a área organizacional como tendo preferência por grande parte dos alunos (16%). A
maioria (64%) considerou a área de interesse, no mercado de trabalho
como boa, ou seja, consideram a possibilidade de atuar na área quando
formados. Destaca-se ainda a satisfação dos alunos (52%) com a preparação do curso no processo de formação. Conclusões: Concluiu-se que
existe um movimento de busca por prática, mas principalmente por informação na área; e que as expectativas quanto à autoeficácia profissional
são as melhores avaliadas pelos participantes que, com isso, mostram
que se sentem aptos e capacitados para atuar como profissionais da
Psicologia.
Contato: samaraavanzi_gv@hotmail.com
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Violência doméstica suas nuances e consequências para
crianças e adolescentes
Samira Fernanda Alves Carvalho; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência doméstica, formas, consequências.
Área de conhecimento: Psicologia Social - 7.07.05.00-3
Introdução: A violência doméstica é um fenômeno que tem sido objeto de
estudo e pode se considerar que seus fatores são variados e de difícil
mensuração. Se para a lei é clara a definição, no cotidiano de uma família
nem sempre é possível diferenciar uma palmada de um ato de violência.
As relações envolve a família dificultam a sua constatação e até mesmo
a conceituação do que é violência. Objetivo e Método: Através de revisão
bibliográfica compreendendo obras na área da sociologia e psicologia
este artigo pretende conceituar violência doméstica e descrever as consequências desse trauma. Resultados: Esse fenômeno está presente em
famílias de todas as classes sociais. Pela sua fragilidade as crianças e
adolescentes são as maiores vítimas de violência que se apresenta de diferentes formas. A violência física é aquela que causa qualquer dano não
acidental por meio de força física. A violência psicológica, a mais difícil de
ser constatada, é aquela resultante das ameaças veladas ou explícitas
que aterroriza e coage o indivíduo. A violência sexual é a pratica de atitudes sensuais ou sexuais com menores. A negligência no atendimento
às necessidades físicas e afetivas é outra forma de violência. No âmbito
familiar, local que se pressupõe ser o mais seguro e acolhedor, quando
se torna palco de violência provoca sérios danos na personalidade, muitas vezes, irreversíveis. Pelo fato de estar em um terreno extremamente
sensível das relações afetivas muitas vezes não são percebidos ou mesmo denunciado pelas vítimas. Nesse sentido estudos que divulguem e
demonstre suas várias nuances e seus efeitos devastadores na vida da
criança e adolescente são importantes. Conclusão: A partir das análises
e reflexões feitas podemos considerar que a violência doméstica, às vezes, assume formas não perceptíveis até mesmo para suas vítimas. A
divulgação e esclarecimento das formas e de suas consequências é um
passo importante para o seu combate.
Apoio: NEDER/UNIVALE.
Contato: samira-fac-18-@hotmail.com
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Um estudo exploratório sobre Bullying no território universitário
Thatiane de Almeida Carvalhais; Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Bullying, Território, Universidade.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Bullying é uma palavra de origem inglesa, usada para definir
um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente. A adolescência é identificada na literatura
como o período de maior ocorrência de bullying. Estudos apontam maior
incidência entre os nove e quinze anos de idade. Tomando o território
universitário como uma dimensão além de espaços geográficos, envolvendo uma construção histórica e, portanto social a partir das relações de
poder, este é um possível local para a ocorrência do bullying e que merece investigação. Objetivo: Busca-se caracterizar o fenômeno bullying
e sua ocorrência no território universitário. Método: Trata-se de estudo
quantiqualitativo, constando de levantamento de dados sócio-demográficos de universitários de cursos de distintas áreas e de ocorrência de
bullying entre os estudantes. Através do cálculo de uma amostra representativa dos alunos da Univale, por curso e gênero, os indivíduos serão
convidados a participar. Resultado: A análise deste material caracterizará
os tipos de agressão presentes em episódios de bullying na universidade, o contexto universitário em que os fatos acontecem e as possíveis
diferenças e semelhanças entre gêneros e cursos. Conclusão: Espera-se
que este trabalho traga respostas ao objetivo proposto e ajude profissionais e estudantes universitários na busca de ações de prevenção ao
bullying, incluindo, em primeiro lugar o conhecimento, por parte de toda a
comunidade acadêmica, acerca do fenômeno. Pretende-se refletir sobre
políticas públicas que priorizem a redução e prevenção do bullying nos
ambientes escolares de todo o país, além do necessário investimento
e treinamento de profissionais da área da educação para elaboração e
execução de programas de prevenção ao bullying. Torna-se necessária
a tomada de consciência das graves consequências desse fenômeno.
Apoio: UNIVALE.
Contato: thaticarvalhais@yahoo.com.br
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Governador Valadares: território de emigração/imigração
internacional na atualidade
Wagner Ribeiro Chaves; Sueli Siqueira.
UNIVALE- Universidade Vale do Rio Doce MG.
Palavras-chave: imigração/emigração, território, Governador Valadares.
Área de conhecimento: Sociologia do Desenvolvimento - 7.02.03.00-8
Introdução: A história do Brasil é uma história de imigração. Primeiro foram os portugueses, descobridores e exploradores, depois os negros
africanos forçados a imigrar. Após a abolição da escravatura, o Brasil
promoveu a imigração com o intuito de atrair mão de obra qualificada
para as lavouras de café e também com o objetivo de povoar a região
sul do país. No final do sec. XIX e início do XX, grandes contingentes de
estrangeiros chegaram ao país. Em Governador Valadares, a presença
de estrangeiros foi motivada por razões próprias da cidade num contexto econômico. Na cidade, imigrantes de várias nacionalidades deixaram
suas marcas no comércio, na política, na cultura e ajudaram a construir a
história da cidade. Atualmente este território tem recebido novos imigrantes: chineses, portugueses, americanos, entre outros, que chegam para
se estabelecer, principalmente no comércio varejista. Objetivos: investigar o fenômeno da imigração em Governador Valadares, ou seja, descrever o projeto migratório, bem como traçar o perfil sócio/demográfico
desses imigrantes e indicar os motivos dessa imigração e seus efeitos
para a cidade. Metodologia: Pesquisa qualitativa. Os sujeitos foram encontrados através da técnica “bola de neve” e para a coleta de dados foi
utilizada a entrevista em profundidade. Resultados: O estudo ainda está
em andamento, contudo temos os seguintes indicativos: 1) Emigrantes
Valadarenses casam-se no exterior e voltam para a cidade trazendo seus
cônjuges estrangeiros. 2) Incentivo dos governos (asiáticos) à emigração
de seus cidadãos como parte da solução de seus problemas de superpopulação. 3) Existência de um mercado de trabalho favorável para esses
imigrantes. Conclusão: Governador Valadares é mundialmente conhecida como cidade de emigrantes que buscam melhorias em suas condições de vida, contudo esse território é também um espaço de imigrantes
estrangeiros atuando no comércio e gerando emprego e renda para si
próprios e também para os valadarenses.
Apoio: FAPEMIG.
Contato: lianapena@hotmail.com
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Treinamento empresarial x Formação pedagógica: Divergências,
convergências e ressignificação
Wildma Mesquita Silva; Renata Greco de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Pedagogia social. Formação pedagógica. Educação política.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Esta pesquisa propõe-se a discutir a atuação do pedagogo,
enquanto educador crítico, tendo no espaço não-escolar o princípio de
educação inclusiva, mesmo nas empresas e no contexto político neoliberal. Objetivo: Discutir a atuação do pedagogo na empresa, em uma
perspectiva da Pedagogia Social, que busca promover mudanças na sociedade, desenvolvendo e formando indivíduos para se posicionarem de
forma crítica diante dos contextos do mundo capitalista. Partiu-se das
perguntas: Como a pedagogia pode ressignificar as práticas de treinamento nas empresas? Do ponto de vista político pedagógico, porque elas
precisam ser ressignificadas? Método: Pesquisa bibliográfica qualitativa
e reflexiva, utilizando de literaturas que discutem a atuação do pedagogo
nas empresas, a pedagogia social e a formação política do trabalhador.
Os principais autores a partir dos quais se consolidou o aporte teórico
deste trabalho foram Maria da Glória Gohn e Acácia Kuenzer, em uma
perspectiva política da educação do trabalhador. Resultados: Apontam
para os desafios e possibilidades de uma atuação crítica do pedagogo
nos espaços empresariais, sob o enfoque da formação pedagógica para
os trabalhadores. Conclusões: O pedagogo se constitui como ferramenta
de mediação nos processos educativos. Suas habilidades são necessárias para auxiliar nos processos de desenvolvimento e valorização de
competências junto aos profissionais inseridos na empresa.
Contato: wildmamesquita@gmail.com
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Reflexões sobre arte contemporânea – Land Art e o ensino
-aprendizagem para o ensino médio
Adiléia Regina Dias de Miranda; Verona Campos Segantini
Universidade Federal de Minas Gerais
Palavras-chave: Arte contemporânea, Land Art, escultura, percepção, arte-educação.
Área de conhecimento: Artes - 8.03.00.00-6
Introdução: A Land Art ou Earth Art (Arte na terra) é um movimento de
Arte Contemporânea, que se refere às criações artísticas que utilizam
como suporte, tema ou meio de expressão o espaço exterior. As esculturas não são colocadas na paisagem; a paisagem é o principal meio
de criação. O mesmo surgiu no final na década de 60, devido a uma
insatisfação com a monotonia da cultura vigente; de certo desencanto
com a sofisticada tecnologia da cultura industrial. Objetivo: investigar a
Land Art, suas características e classificação, refletindo sobre os seus
conceitos, destacando a importância do ensino da mesma para o Ensino
Médio. Método: foi dividido em dois momentos: 1º) Realização de uma
pesquisa bibliográfica sobre o movimento artístico Land Art, destacando
os principais artistas e obras, além de uma discussão sobre Arte Contemporânea, sobre o conceito de escultura e percepção. 2º) Realização
de uma aula com alunos do 2ª ano do ensino médio de uma escola da
cidade de Governador Valadares, onde foi aplicado um questionário para
os alunos, logo após apresentadas algumas fotos de obras de Arte e
em seguida assistiram a um documentário: “Quem tem medo de Arte
Contemporânea?”, finalizando com uma discussão sobre a impressão
dos mesmos sobre o assusto. Resultados: Alguns alunos mostraram certo “estranhamento” em relação à Arte Contemporânea, achando-a feia.
Outros gostaram das muitas possibilidades de criação da mesma e de
como ela chama a atenção e é provocativa. Conclusão: Este trabalho
possibilitou entender que Arte Contemporânea – Land Art deve ser trabalhada com alunos do ensino médio, pois pode proporcionar aos mesmos
vivenciarem experiências estéticas, o desenvolvimento da criatividade,
da capacidade crítica, despertando a imaginação e a percepção. Devido
a sua proximidade com a vida cotidiana e o fato de ser uma Arte provocativa, a mesma pode levar o aluno a variadas reflexões sobre a Arte e
sobre a vida e com isto montar a sua própria poética.
Apoio: EBA – UFMG/ UAB – GV.
Contato: ardm2013@gmail.com
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Iniciação dos alunos do curso de Letras à docência na Escola de
Tempo Integral: uma experiência de ensino de Língua Portuguesa
através dos gêneros textuais
Anelise Pereira da Silva; Ana Paula Barbosa Inácio; Geidon Nascente de
Almeida Soares; Sheila Campos Almeida; Sheron Gusmão Reis; Cátia
Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Gêneros Textuais, Ensino, Escola de Tempo Integral,
Língua Portuguesa.
Área do conhecimento: Língua Portuguesa - 8.02.01.00-8
Introdução: O subprojeto do curso de Letras no PIBID/UNIVALE, desde
agosto de 2012 nas escolas municipais de Governador Valadares, trabalha em sala de aula o ensino de Língua Portuguesa para o desenvolvimento da competência comunicativa através dos gêneros textuais, que
segundo BAKTIN (1979) são esquemas de compreensão e facilitação da
ação comunicativa interpessoal. Objetivo: Ter como base de ensino da
Língua Portuguesa os gêneros textuais, a fim de alcançar o desenvolvimento da capacidade do aprendiz de ler, interpretar e produzir textos,
de forma a atuar como cidadão crítico e participante ativo na sociedade
em que vive. Método: Para o desenvolvimento das atividades, os textos
são apresentados com a sala de aula dividida em pequenos grupos, gêneros específicos trabalhados, com ênfase na estrutura, finalidade, público a que se destina e linguagem empregada. Ao final de cada etapa (a
apresentação de um gênero), o aprendiz é desafiado à produção escrita.
Resultado: A partir dessa abordagem metodológica, observou-se que os
alunos desenvolveram domínio da leitura, da escrita e da capacidade de
fazer inferências. Por meio das apresentações e discussões orais em
forma de oficinas, percebeu-se ainda maior desenvoltura e socialização
dos participantes. Conclusão: Para muitos alunos, a abordagem utilizada
foi uma forma nova de aprender, considerada por eles como uma maneira mais eficaz para adquirir conhecimento e dominar a produção textual.
Conhecer a língua em sua real função significativa é de suma importância para que os discentes possam compreender o seu uso nas diversas
situações comunicativas.
Apoio: CAPES.
Contato: anelisa.pereira@yahoo.com.br
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Educação Social nas escolas municipais de Governador Valadares,
via Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID:
uma novidade para muitos educadores
Rayana Caliman Fernandes; Ana Lídia Cristo Dias; Maria Auxiliadora Nunes Morais Rosa; Sofia Souza da Silva; Vanusa Oliveira da Silva
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação social, PIBID, perspectivas dos educadores.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Através das vivências no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID, percebe-se as dificuldades em trabalhar
Educação Social no que diz respeito ao desconhecimento dos educadores referente a essa proposta na escola. Objetivo: Identificar dúvidas,
anseios e questionamentos dos educadores sobre a educação social em
instituições escolares. Método: O PIBID Sub Área Educação Social desenvolve oficinas com os educandos e com os educadores, no âmbito da
aprendizagem dos direitos. Resultado: A partir do trabalho desenvolvido
com os discentes, foi possível observar - de uma forma geral - o que os
docentes pensam sobre a educação social no ensino regular, constatouse, ainda, o estranhamento dos educadores em relação a proposta, uma
vez que muitos imaginam encontrar essas práticas somente fora das escolas. Conclusões: A Educação Social traz contribuições para a formação
do exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho (sendo
também um dos intuitos da educação básica, segundo LDB 9.394/96);
pois, um de seus objetivos é a aprendizagem dos direitos. Assim sendo,
é possível perceber a necessidade de avanços em relação às perspectivas e objetivos da educação social, por parte dos educadores. Esses,
muitas vezes, realizam práticas sociais em sala, trabalham vertentes da
educação social, de forma subentendida para eles mesmos. Portanto, é
preciso que esses profissionais se informem e assimilem desses princípios para que o desenvolvimento social aconteça intencionalmente.
Apoio: CAPES / PIBID / UNIVALE.
Contato: diasanalidia@hotmail.com
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Jornal em foco: uma experiência do sub projeto PIBID/Letras
com os gêneros textuais
Bárbara Bruna Correa da Silva; Elier Ferreira Carvalho; Fernanda Rodrigues Miranda; Priscila Oliveira Fonseca; Samara dos Santos Neves;
Cátia Cristina Fernandes Degan
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra-chave: Gênero textual, jornal, escola, PIBID.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua portuguesa
– 8.02.01.00-8
Introdução: O trabalho com os gêneros textuais presentes no jornal é uma
maneira de desenvolver no aluno um processo cognitivo em relação aos
meios de informação que circulam no contexto social em que ele está inserido. É através da exposição das partes integrantes desse suporte que
aplicamos as práticas sociais de leitura e escrita para a compreensão de
cada texto. Objetivo: O trabalho com o jornal visou, sobretudo, planejar
e produzir textos a partir de gêneros lidos, respeitando e valorizando o
pensamento e a fala do outro através do trabalho em grupo. Método:
No desenvolvimento do projeto dos bolsistas do Programa de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID, do Subprojeto de Língua Portuguesa do
Curso de Letras, foram trabalhadas as partes que compõe um jornal,
atividades orais e escritas, envolvendo os gêneros textuais presentes
sobre a cidade, o estado e o país. A partir do conhecimento de cada gênero, foram anotados os principais eventos da escola e comunidade para
elaboração de um jornal da escola. Resultados: Obteve-se uma grande
interação entre os próprios alunos e deles com os professores, maior
assimilação de como se compõe o jornal e melhoramento na construção
coesa e coerente dos textos produzidos. Conclusão: A culminância do
projeto ocorrerá com a publicação de um jornal-escola contemplando a
integração aluno/escola, a relação teoria/prática e a interação dos bolsistas com todas as atividades desenvolvidas. Além disso, o trabalho irá
expor as produções dos alunos e informar a respeito de atividades da
escola e comunidade.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: barbarabrruna@hotmail.com
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Oralidade e escrita: uma observação da produção textual
dos alunos da Escola Municipal Duque de Caxias
Bárbara Bruna Correa da Silva; Cátia Cristina Fernandes Degan
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra-chave: oralidade, escrita, produção textual.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua Portuguesa
– 8.02.01.00-8
Introdução: A escrita e oralidade não possuem visões dicotômicas, mas
são modalidades distintas e apresentam características diferentes. Com
base nesses princípios se propôs fazer um trabalho de análise das reescritas de alunos recém-chegados ao terceiro ciclo da pré-adolescência
(3º CPA), enfocando os seguintes critérios: adequação ao comando, sequência lógica, ortografia, pontuação, clareza de ideias e a presença de
oralidade. Objetivo: Baseando nestes seis itens, procurou-se observar
como isso ocorre nas produções escritas dos alunos e em que proporção
é possível detectar a presença de traços da oralidade na escrita padrão.
Método: Com embasamento teórico em FAVERO (2000), ANDRADE E
AQUINO (2000) MARCHUSCHI (2008), foi realizado um diagnóstico a
partir de textos escritos e reescritos pelos alunos do 3º CPA, antiga quinta série, direcionados pela professora regente de Língua Portuguesa da
Escola Municipal Duque de Caxias. Resultado: Durante a observação
foram constatados traços da modalidade oral na produção textual escrita
dos alunos, em alguns aspectos como se o texto escrito fosse uma transcrição de um texto oral. Conclusão: Ao longo do período de observação,
constatou-se que parte da inabilidade dos alunos em diferenciar os traços de registro de uma modalidade e outra ocorre devido à falta de domínio que eles têm da norma padrão. O professor regente com base nesses
dados propõe regularmente aos alunos a reescrita dos textos produzidos
na sala de aula na tentativa de incitar a adequação dos textos à norma
padrão e os sujeitos alcançarem maior desempenho na produção escrita.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: barbarabrruna@hotmail.com
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A formação do professor de Línguas a partir da experiência
com o subprojeto de Letras para o PIBID
Cátia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: formação de professores, Língua Portuguesa, PIBID,
Escola em tempo Integral.
Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua Portuguesa
– 8.02.01.00-8
Introdução: Ser professor de leitura e escrita se constitui no tempo investido nos estudos teóricos, nas interações e relações socioculturais nos
espaços de formação escolares ou não, nas experiências trocadas no
dia-a-dia da escola e nas vivências formalizadas ao longo da formação.
Desenvolvimento: Para a formação do professor de Língua, o trabalho
com o texto, quanto à leitura, compreensão e produção parte da premissa dos modos de agir discursivamente do educando em sua comunidade escolar e fora dela, como afirmam os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN – de Língua Portuguesa. Nesse sentido, o subprojeto
do curso de Letras, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, se
insere no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID já existente na instituição, intitulado “Aprendendo a docência no
contexto da Escola em Tempo Integral”, no 2º semestre de 2012, com a
proposta de trabalhar a diversidade textual existente na sociedade, a fim
de fornecer ao aluno da escola básica subsídios para o entendimento do
texto e a autonomia na produção textual; e ao professor em formação a
oportunidade de vivenciar o ensino de Língua Portuguesa contextualizado, inter-relacionando os aspectos culturais, sociais, socioeconômicos
e formais da linguagem. Essa proposta do subprojeto de Letras para o
PIBID na UNIVALE baseia-se teoricamente nas reflexões de Marcuschi
(2001, 2008), Dionísio, Machado e Bezerra (2002, 2003), Dolz (2004),
Fávero (2002), Kleiman (2004), Koch (2002). Conclusão: Acreditando na
formação do professor a partir das interações e das vivências na escola,
o subprojeto do curso de Letras para o PIBID possibilita ao professor em
formação o trabalho com os gêneros textuais no contexto da Escola em
Tempo Integral, como uma “fértil área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades culturais e
sociais” (Marcuschi, 2008).
Apoio: CAPES.
Contato: catiadegan@yahoo.com.br
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PIBID/Letras/Univale: uma experiência com gêneros textuais
na Escola de Tempo Integral em Governador Valadares
Jerriane Ribeiro dos Santos; Betânia Moreira Soares; Solano Henrique
Rocha Sampaio; Brenda Lee Ferreira Soares; Aline de Fátima Silva; Cátia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Textuais, Ensino, Escola
Tempo Integral.
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa - 8.02.01.00-8
Introdução: “Aprendendo a Docência no Contexto das Escolas de Tempo
Integral”, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID, é um programa desenvolvido na Universidade Vale do Rio Doce
– UNIVALE, em parceria com a Secretaria de Educação do município
de Governador Valadares – SMED/GV, no contexto da implantação da
Escola de Tempo Integral. O subprojeto do curso de Letras visa o ensino
da Língua Portuguesa através dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. Objetivos: Compartilhar experiências vividas quanto
ao ensino de Língua baseado em gêneros que compõem o jornal, com
os alunos dos anos finais do ensino fundamental da Escola Municipal Reverendo Sillas Crespo. Metodologia: Com embasamento teórico de BEZERRA (2010) e MARCUSCHI (2008), foram apresentados aos alunos
alguns textos modelos dos gêneros encontrados em jornais e a estrutura
desses gêneros explicada com auxílio de slides e jogos pedagógicos.
Em seguida, os alunos produziram os vários gêneros apresentados com
ênfase em notícia e após a correção do professor reescreveram seus
textos. Resultado: Confeccionou-se um jornal mural na E. M. Reverendo
Sillas Crespo, contendo os diversos gêneros e tipos textuais presentes
no jornal. Conclusão: Ao desenvolver as atividades, foi possível perceber
a dificuldade dos alunos na leitura, escrita, compreensão e identificação
dos tipos e gêneros textuais. No entanto, no decorrer do trabalho houve
um avanço significativo na compreensão e produção escrita dos alunos,
o que resultou em um trabalho bastante significativo.
Apoio: CAPES
Contato: jerry.letras@hotmail.com
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Aprendendo a docência no contexto da Escola de Tempo
Integral: uma experiência de ensino-aprendizagem através
dos gêneros textuais
Kamila Subtil; Renata Alves Soares; Jane Maria Coelho; Alan Alves dos
Santos; Deolinda Betânia Lima; Catia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras chaves: Língua Portuguesa, Gêneros Textuais, Ensino, Escola
Tempo Integral.
Área do conhecimento: Língua Portuguesa - 8.02.01.00-8
Introdução: O Trabalho com gêneros textuais no contexto escolar aproxima o aluno da realidade do processo de ensino-aprendizagem na busca pelo aperfeiçoamento da linguagem oral, escrita, a compreensão e
interpretação de textos em diversas situações de comunicação. Objetivo: Discutir a importância dos gêneros textuais no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, uma vez que eles colaboram
significativamente no desenvolvimento da produção textual dos alunos.
Metodologia: Baseado nas teorias de Dolz e Scheneuwly (2004), o professor no primeiro momento deve apresentar aos aprendizes a estrutura
de um gênero, através de um texto modelo e de forma detalhada, para
que eles realizem a primeira produção textual. Em seguida, trabalhar
com diversas atividades e exercícios que permitirão ao aluno dominar o
gênero específico. Na produção final, depois de um estudo aprofundado
das particularidades do gênero, o aluno terá adquirido conhecimento suficiente para redigir um texto que será avaliado pelo professor. Resultados: Espera-se com o trabalho que o aluno compreenda uma diversidade
de gêneros, possibilitando a ele comunicar-se melhor e utilizá-los nas
situações comunicativas adequadas. Conclusão: Os trabalhos desenvolvidos têm trazido para os alunos do curso de Letras uma experiência
com a realidade das escolas públicas e a capacitação para o trabalho
com a Língua Portuguesa. E para os alunos do ensino fundamental, a
oportunidade de conhecer e aprender a lidar com diversos textos que
serão de grande importância para sua formação enquanto um indivíduo
atuante na sociedade. Afinal, o trabalho em sala de aula com os diversos
gêneros contribui para o aluno ter acesso à língua em funcionamento,
o que permite ao aprendiz maiores condições para receber e produzir
diversos textos.
Apoio: CAPES.
Contato: kamila.subtil@hotmail.com
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O trabalho com Gêneros Textuais no contexto escolar: uma
experiência vivenciada pelos alunos de Letras através do
PIBID
Kamila Subtil; Roberthany Ferreira Matos; Renata Alves Soares; Alessandra Barreto Oliveira; Cátia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Escola em Tempo Integral, Gêneros
textuais.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Arte – Língua Portuguesa –
8.02.01.00-8
Introdução: O trabalho desenvolvido pelo subprojeto de Letras/PIBID/
UNIVALE evidencia “O professor de Línguas: formação em contextos
de leitura e escrita por meio dos gêneros textuais na Escola de Tempo Integral”. Objetivo: O programa objetiva a inserção do professor em
formação, nas escolas públicas municipais de Governador Valadares,
no intuito de desenvolver atividades relacionadas aos gêneros textuais,
a fim de contribuir para uma formação crítica do aluno, capacitando-o
ao uso proficiente da linguagem em diversos contextos da sociedade.
Metodologia: Através do Programa de Iniciação à Docência – PIBID, os
bolsistas conduzem os alunos a uma aprendizagem de diferentes textos,
com condições de percepção e produção para que o aluno aprenda a
adequar o uso de vários gêneros textuais ao seu propósito linguístico,
tendo como suporte o livro didático e outros que se fizerem necessários
para uma aprendizagem de qualidade. Resultados: Os trabalhos desenvolvidos trazem para o professor em formação, uma experiência rica a
partir da realidade das escolas públicas municipais e a capacitação para
o trabalho com a Língua Portuguesa, além de fornecer para os alunos do
ensino fundamental, a oportunidade de conhecer e aprender a lidar com
diversos textos que serão de grande importância para sua formação enquanto cidadãos. Conclusão: O PIBID propicia o amadurecimento profissional e pessoal dos futuros docentes, pois oferece uma ação e reflexão
sobre a educação e a pesquisa, estimulando a futura prática docente e a
busca por novas alternativas de atuação em relação ao ensino-aprendizagem da leitura e escrita, proporcionando ainda, aos alunos do ensino
fundamental a oportunidade de adquirirem conhecimento e o domínio de
diferentes textos que circulam em sua comunidade.
Apoio: CAPES.
Contato: kamilasubtil@hotmail.com
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Contadores de Histórias: uma experiência dos alunos do
curso de letras no subprojeto para o PIBID
Mônica Terezinha Coelho do Carmo; Camila Iglesias Maisch; Débora
Braga Medeiros Ferreira dos Santos; Dieniffer Ribeiro Machado; Marcely
Kennia de Oliveira e Cátia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: PIBID, Letras, Contadores de Histórias.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – 8.02.01.00-8
Introdução: A partir do desinteresse apresentado pelos alunos da educação básica em relação à leitura e as consequências disso que os leva
à precariedade vocabular e incompreensão textual, o projeto “Contadores de Histórias” foi idealizado pelos bolsistas do Subprojeto do Curso
de Letras, do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, na
Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elorz, com o intuito de despertar leitores em meio a tanto acesso e sedução tecnológica. Objetivo: O
trabalho foi pensado, visando, sobretudo, despertar o interesse e prazer
dos alunos pela leitura, a fim de desenvolver maior compreensão das
obras e textos lidos, bem como uma visão crítica desses textos. Método:
Para desenvolver o projeto, os alunos tiveram contato inicial com uma diversidade de gêneros textuais como: fábulas, poesias, histórias em quadrinhos e contos que foram lidos e interpretados, sob a orientação dos
bolsistas, acompanhados da supervisora. Foram desenvolvidos varais
de textos e atividades diversas de leituras nas dependências da escola,
biblioteca e sala de aula. Resultado: Espera-se alcançar com a participação dos alunos no projetoa aproximação deles com a leitura, a escrita, o
gosto por ler, a facilidade para declamações, pesquisas e exposição de
ideias. Conclusão: No exercício constante da leitura, a consideração do
contexto, os sujeitos envolvidos nessa ação de linguagem, as intenções
comunicativas, o meio de circulação do texto só buscam contribuir para
o fortalecimento da prática e do hábito da leitura. Além disso, espera-se
melhora na escrita, interpretação textual e autonomia nas escolhas dos
alunos quanto à leitura e o desenvolvimento de uma visão crítica.
Apoio: CAPES.
Contato: monicacoelho@hotmail.com
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A proficiência na língua inglesa e sua relação com o sucesso
econômico na experiência migratória de brasileiros nos Estados
Unidos
Rafael Barbosa Lucas; Ana Paula Lopes de Souza; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Migração internacional, proficiência na língua inglesa,
mercado de trabalho.
Área de conhecimento: Linguística – 8.01.00.00-7
Introdução: O emigrante vivencia em sua experiência migratória para os
Estados Unidos, várias dificuldades relacionadas à adaptação à nova
cultura, entre as quais a língua é uma das principais. Não ter o domínio
da fala, escrita e compreensão da língua com a qual se depara limita
sua relação com a sociedade de destino e interfere em sua ocupação no
mercado de trabalho. Junto a esses, aparecem os filhos de emigrantes,
geração que possui o aprendizado formal da língua. Objetivo: Apresentar
o significado de proficiência na língua inglesa a partir da experiência desses imigrantes e analisar a relação entre proficiência e ocupação laboral no mercado de trabalho estadunidense. Método: Pesquisa qualitativa
utilizando entrevistas em profundidade do banco de dados do Núcleo de
Estudos Multidisciplinar Sobre o Desenvolvimento Regional (NEDER).
Resultados: Nesse estudo, o significado de proficiência desses emigrantes se dá de dois modos: para os da primeira geração, a habilidade linguística é autopercebida a partir do sucesso na comunicação; para os da
geração 1.5 (emigraram na primeira infância) e da geração 2.0 (nascidos
nos EUA), que passaram pela escola, o seu domínio supera o dos seus
pais. Nota-se ainda que a língua não é determinante para a entrada no
mercado de trabalho, mas ter o domínio da língua é fundamental para
obtenção de melhores salários e evitar a subcontratação. Para a geração
2.0, bilíngue, a ampliação das possibilidades no progresso educacional
e socioeconômico nos EUA está diretamente ligada à documentação.
Conclusão: Enquanto a proficiência dos emigrantes da primeira geração
é baseada no sucesso comunicativo, a proficiência dos emigrantes das
gerações 1.5 e 2.0 é obtida no ensino formal. Para esses três grupos de
emigrantes, o domínio da língua é fundamental para uma melhor posição
no mercado de trabalho norte-americano.
Apoio: BIC UNIVALE.
Contato: rafaelb.lucas@hotmail.com
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A influência do positivismo na literatura realista
Rafael Barbosa Lucas; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Literatura brasileira, realismo, positivismo.
Área de conhecimento: Literatura Brasileira – 8.02.06.00-0
Introdução: A Literatura Realista — considerado o seu início no Brasil em
1881 —, inaugurada no Brasil nas obras O Mulato, de Aluísio Azevedo,
o primeiro romance naturalista brasileiro, e Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis, o nosso primeiro romance realista, situa-se
em um período literário fortemente marcado pelas correntes filosóficas
expressas no mundo ocidental da época. Merecem destaque: O evolucionismo, que defendia a teoria das espécies, descartando a origem
divina defendida pelo cristianismo; o determinismo, que pregava a ideia
de que o homem é produto do meio em que vive; e o positivismo, de
Auguste Comte, preocupado com o real-sensível, com a objetividade e
precisão descritiva da realidade. Objetivo: Abordar a influência do positivismo, movimento filosófico do século XIX, na produção literária realista
no Brasil, destacando o aspecto descritivo apresentado em sua literatura.
Método: Com base em bibliografias específicas sobre o tema, será descrita a influência do positivismo na literatura brasileira. Resultados: Na
escola positivista, que pregava a objetividade máxima na interpretação
dos fenômenos sociais, predomina a percepção objetiva do mundo. Para
Oliveira, “Na visão positivista, na qual predomina a concepção materialista do mundo, o ser humano e o mundo são interpretados segundo leis
bastante rígidas [...]”. Como reflexo dessa escola, nota-se na literatura
realista o seu compromisso de representar a realidade de forma objetiva,
apresentando abundantes usos de descrições e inventários. Conclusão:
É possível observar nitidamente o espírito investigativo, descritivo e objetivo na literatura realista. Não é incomum o narrador descrever a vida
pessoal de suas personagens, os seus costumes, caráter, aspecto físico,
espaços, como que eliminando suposições vagas sobre a figura descrita.
Não há espaço para imaginações fluidas ou subjetivismos. A precisão
descritiva machadiana, por exemplo, faz das letras imagens fotográficas.
Apoio: BIC UNIVALE.
Contato: rafaelb.lucas@hotmail.com
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O PIBID como estratégia na formação de professores: reflexão
dos graduandos do curso de Letras 2014/Univale
Roberthany Ferreira Matos; Kamila Subtil; Raquel Izabel Alves; Cátia
Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavra-chave: formação docente, PIBID, gêneros textuais.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes - Língua portuguesa 8.02.01.00-8
Introdução: Durante o período de formação docente espera-se que o futuro profissional incorpore competências e habilidades de natureza diversa, que o torne apto a oferecer diferentes conteúdos a serem ensinados
e, igualmente, variadas formas de ensinar. Nessa perspectiva, a CAPES
criou um programa que visa valorização e fortalecimento da formação do
professor em curso. Objetivo: O trabalho “O PIBID como uma estratégia
na formação dos professores” visa, sobretudo, apresentar os resultados
discutidos e obtidos em nosso Trabalho de Conclusão de Curso sobre
a experiência vivenciada no subprojeto “O professor de Língua: formação em contextos de leitura e escrita por meio dos Gêneros Textuais na
Escola de Tempo Integral”, refletindo sobre como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID influencia na formação do
graduando em Letras. Metodologia: O estudo proposto se desenvolve a
partir de pesquisas bibliográficas, constituído principalmente de consultas a livros, artigos científicos, sites e obras de autores como GUEDES
(2006), MARCUSCHI (2008) e MOITA (2014), a fim de identificar, no processo didático-pedagógico para o desenvolvimento da leitura e escrita
por meio dos gêneros textuais, o que mais contribui de forma significativa
para a formação do professor de Língua. Resultados: Essa pesquisa nos
permitirá constatar se os objetivos do PIBID têm auxiliado no processo
formativo dos graduandos de Letras/UNIVALE, enriquecendo as atividades de ensino e pesquisa, uma vez que proporciona uma formação
fundamentada na reflexão e na prática de situações reais relacionadas
à atividade docente. Conclusão: A partir dos desafios da carreira docente, o PIBID possibilita uma aprendizagem através da ação-reflexão que
contribui para apropriação dos saberes tanto teóricos quanto práticos,
tornando-se, portanto, um diferencial na formação docente do profissional de língua.
Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: ro_f_matos@hotmail.com
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Gêneros Textuais e Perspectiva Acional no Ensino-Aprendizagem
da Língua Inglesa
Sônia Maria Simões Bianchini
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Gênero textual, ação, ensino-aprendizagem.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – 8.00.00.00-2
Introdução: Os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem
os textos, sejam orais ou escritos. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre parecidas, com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem
em situações específicas. Pode-se dizer que se tratam das variadas formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam elas formais
ou informais. Cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo então,
ser identificado e diferenciado dos demais, através de suas características. Objetivo: Este trabalho tem o propósito de apresentar e analisar os
pressupostos teóricos- metodológicos e os exemplos práticos que guiam
o uso de gêneros textuais para o ensino de língua estrangeira, neste
caso o inglês. Método: Os meios de investigação e observação foram
identificados nos diferentes tipos de textos através de pesquisa bibliográfica. Alguns teóricos pesquisados foram: Renildes Dias, Regina Lúcia Péres Dell ‘Isola, Susan Holden, Adriana Grade Fiori Souza, dentre outros.
Resultado: A partir da análise de diversos textos, percebe-se que haverá
por parte do aluno um desenvolvimento de capacidade de linguagem que
podem ser transpostas para a produção de outros gêneros textuais. Foi
realizada uma reflexão sobre a necessidade de se aliar o conhecimento
da variação ao ensino de língua inglesa, por meio de textos (gêneros),
de forma a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais produtivo.
Conclusão: O contato com diferenças de linguagem permitirá ao educando o desenvolvimento de uma atitude crítica que o levará a escolher
a variante linguística adequada as diversas situações de comunicação,
além de comparar a cultura de outros povos, bem como a sociedade que
tem o inglês como língua materna.
Apoio: UNIVALE
Contato: msbianchini25@yahoo.com.br
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Gêneros Textuais na Escola Tempo Integral: uma experiência
dos graduandos em Letras no PIBID/Univale
Zuleica de Laia Alves; Roberthany Ferreira Matos; Veronice da Silva Costa; Cleidiana Teixeira Mendes Jasson; Zorionária Garcia Assis Maciel;
Cátia Cristina Degan Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Gêneros Textuais, Escola Tempo Integral, Práticas Escolares.
Área do conhecimento: Língua Portuguesa - 8.02.01.00-8
Introdução: A variedade de gêneros textuais se fazem presente em nosso
cotidiano e por meio deles nos comunicamos. Cada gênero apresenta
padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições
funcionais e estruturais, assim cada um é utilizado dependendo do objetivo que queremos alcançar na comunicação. Objetivo: Trabalhar com
alunos da rede municipal, da Escola de Tempo Integral, os conteúdos de
Língua Portuguesa por meio da diversidade de gêneros textuais, bem
como o reconhecimento das diferenças entre eles e sua efetiva utilização. Método: Inicialmente foram apresentados aos alunos selecionados
pela supervisora do PIBID na escola os gêneros notícia, reportagem, traçando as diferenças significativas entre eles. Em encontros posteriores,
os alunos trabalharam com anúncios e propagandas, a fim de identificar
as características de cada um desses gêneros. Além disso, foram trabalhadas a leitura e interpretação desses textos com vistas a uma reflexão
crítica do cotidiano da vida em sociedade. Para o trabalho foram utilizados livros, revistas, panfletos, jornais entre outros suportes de textos. O
conteúdo gramatical foi trabalho segundo a necessidade de produção
de cada gênero textual. Ao final do trabalho, foi confeccionado um mural
com produções escritas dos alunos como exemplos dos diversos gêneros estudados. Resultados: Alcançou com o trabalho o reconhecimento
por parte dos alunos das estruturas dos gêneros textuais estudados, bem
como o efetivo uso em situações de comunicação no cotidiano. Conclusões: A iniciação à docência supervisionada possibilita ao graduando um
aprendizado real, indo da teoria à prática de forma eficaz e mais produtiva, promovendo o amadurecimento do graduando e a inserção em seu
futuro local de trabalho.
Apoio: CAPES
Contato: zuleicadelaia@hotmail.com
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Abordagem territorial como estratégia para o desenvolvimento
Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá
Universidade Presidente Antonio Carlos de Teófilo Otoni
Palavras-chave: desenvolvimento, território, abordagem territorial.
Área do conhecimento: Administração de empresas - 6.02.01.00-2
Introdução: A idéia de desenvolvimento foi, por muito tempo, associada à de “progresso”. Ou seja, assumia-se o desenvolvimento como um
rito de passagem entre um passado “arcaico” e um presente “moderno”.
Todo desenvolvimento acontece em um determinado território, mas os
territórios não são iguais. Portanto, para cada território é necessário um
modelo próprio de desenvolvimento. Desenvolvimento: Para compreender o desenvolvimento do território, faz-se necessário entender como
se articulam os espaços do desenvolvimento, e como se potencializa
o desenvolvimento local. A Constituição Federal de 1988 reconhece a
importância da dimensão territorial na promoção da equidade do uso do
território nacional como condição essencial para o desenvolvimento econômico e social da nação. As políticas públicas e ações governamentais
encontram-se obrigatoriamente circunscritas a um território que administrativamente é bem conhecido e delimitado. No Brasil, a abordagem territorial vem ganhando rápido interesse, especialmente no âmbito dos planejadores e formuladores de políticas públicas e o território emerge como
nova unidade de referência para a atuação do Estado e a regulação das
políticas públicas. Conclusão: O desenvolvimento depende da evolução
simultânea do capital humano, do capital social, do capital produtivo e do
uso sustentável do capital natural. Essa simultaneidade resulta em maior
dinamismo socioeconômico, maior adensamento empresarial, maior especialização produtiva, maior geração de ocupação e renda, resultando,
em melhor qualidade de vida para a população do território.
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A extensão universitária como estratégia de vivência da
prática pré-profissional em educação física no território do
Mucuri.
Adenilson Mariotti Mattos.
Faculdade Presidente Antônio Carlo de Teófilo Otoni
Palavras-Chave: Corporalidade, Prática Pré-profissional em Educação
Física, Extensão Universitária, Território do Mucuri.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: A concepção da corporalidade como processo de integralidade humana perpassa pelas dimensões objetivas e subjetivas da vivência dos sujeitos, das impressões sociais, políticas, culturais e corporais
expressas na apropriação do território. É importante que a prática pré
-profissional em Educação Física articule um conjunto de conhecimentos
teórico-práticos, concepção-execução e saberes acadêmicos-experiências tácitas, capazes de assegurar os conhecimentos da integralidade
humana no contexto da compreensão e valorização da corporalidade do
Vale do Mucuri como fator de identidade territorial na perspectiva da rede
de relações socialmente construídas. Desenvolvimento: O principal desafio encontra-se em construir percursos metodológicos que potencializem o estágio supervisionado como vivência pré-profissional da Educação Física, numa abordagem integrada, em sintonia com as experiências
concretas dos sujeitos no território a partir das atividades de extensão
universitária. Ou seja, a construção de reflexões que assegurem uma
formação pré-profissional onde corporalidade-território são tratados de
forma indissociável a partir da extensão universitária. A ideia norteadora
é de que a extensão universitária potencializa a vivência da prática pré
-profissional em Educação Física, possibilitando o estreito vínculo entre
corporalidade e entorno social, para compreensão das diversas manifestações da corporalidade como patrimônio do território. Conclusão: A
compreensão e o mapeando do conjunto das manifestações expressas
pela corporalidade dos sujeitos no território do Mucuri, por meio das atividades de extensão universitária vinculadas à prática pré-profissional é
uma condição emergente que potencializa a compreensão do território,
assim como, contribui com a constituição de percursos coerentes com as
reais necessidades dos sujeitos, da sua futura atuação profissional.
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Imigração: identidade e valores culturais em Teófilo Otoni.
Rivani Lopes Negreiros.
Universidade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni
Palavras-Chave: Imigração, identidade, cultura.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Partindo do princípio de que lugar é o lócus de convivências
racionais e emocionais, é onde as pessoas são protagonistas de atos
cotidianos, depositária de memórias e de tradições que efetivamente testemunham a história e importante compreender como a cidade de Teófilo Otoni sustenta a identidade de indivíduos e grupos enquanto lócus
singular no Vale do Mucuri. É pertinente analisar o processo imigratório
nesta cidade e buscar compreender a configuração identitária e cultural da cidade. Desenvolvimento: Fundada em meados do século XX na
sua formação populacional contou com dezenas de grupos de imigrantes
destinados à Filadélfia, nome que fora dado inicialmente à cidade de
Teófilo Otoni, que incorporaram-se à vida econômica, política, social e
cultural da cidade. Somado à imigração estrangeira deve-se considerar
também o intenso deslocamento da população especialmente do Jequitinhonha e norte mineiro, em busca de novas possibilidades produtivas na
região do Mucuri, trazendo, naturalmente particularidades culturais que
vão contribuir para a disseminação de novos valores culturais. Essa configuração social impossibilita estabelecer afirmações conclusivas sobre
a identidade ou identidades modernas do povo de Teófilo Otoni. Com o
processo de globalização mudanças estruturais estão transformando as
sociedades modernas a partir do final do século XX e isso vem fragmentando paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e
nacionalidade, que no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Conclusão: Essa visão de sujeito integrado já não estava presente em Teófilo Otoni desde sua gênese o que leva
a ponderar que a cidade de Teófilo Otoni apresenta uma contradição:
carente de um desenvolvimento econômico e avançada em sua composição social e, portanto, em sua visão de sujeito contemplado com os
ideais da globalização do final do século XX.

144

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

Educação, Juventude e Violência: nos caminhos e descaminhos
do contexto de privação de liberdade e construção de projetos
de futuro
Eunice Maria Nazarethe Nonato; Jorddana Rocha de Almeida; Maria Gabriela Parenti Bicalho; Lissandra Lopes Coelho Rocha
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Educação, juventude, violência, sistema prisional e projeto de futuro.
Área do conhecimento: Educação-7.08.00.00-6
Introdução: A cidade de Governador Valadares, segundo dados da Secretaria de Defesa Social é a terceira cidade do estado no cometimento
de ato infracional, enquanto Ipatinga que dista somente cinquenta quilômetros está classificada como a vigésima sexta e Belo Horizonte, mesmo
sendo capital do estado, como sétima (WAISELFISZ, 2012). Na condição
de localidade onde o índice de violência praticada por jovens é tão elevado a universidade é desafiada a intervir com a intenção de contribuir para
transformação do cenário atual. Desenvolvimento: Coloca-se em debate
a relação entre Juventude e violência, considerando, especialmente, os
jovens que vivem a condição juvenil a partir da situação de privação de
liberdade. Este debate também se pauta das questões referente aos Direitos Humanos, a questão social e a questão da educação, objeto maior
de qualquer medida socioeducativa, bem como da necessidade de se
buscar uma nova forma de perceber o jovem com plena capacidade de
reconstruir sua trajetória e constituir seus projetos de futuro. A juventude
aqui é considerada como condição e representação social e o jovem,
como sujeito de direito que vivencia a condição juvenil em determinada
situação juvenil, que pode ser atravessada pelas diversas marcas impostas pela sociedade contemporânea, como as marcas da incerteza,
desigualdade social, racial, dos lanços sociais frágeis, da violência, entre
tantos outros. Evidencia-se a busca por construir outros olhares sobre os
jovens em cumprimento de medida socioeducativa e compreender que o
tempo de internação deve se destinar a um processo educativo. Conclusão: Os apontamentos desse debate nos levam a uma atitude inquiridora
sobre o contexto da juventude e violência no Brasil, nos provocando a
colocar como pauta dessa discussão a necessidade de maior compreensão da questão do jovem envolvido com a prática de ato infracional, em
situação de privação de liberdade, bem como apontar possibilidades de
envolvê-lo na reconstrução de seus projetos de futuro. Apoio: Programa
de Mestrado em Gestão Integrada do Território.
Contatos: jorddana.rocha@gmail; eunice.nonato@univale.br
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A configuração do território do Núcleo Timbuy: Projeto de
governo e imigração italiana.
Simone Zamprogno Scalzer
Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Palavras-Chave: Formação Histórica do Território, Imigração Italiana, Núcleo Timbuy.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: O Núcleo Timbuy resultou de um projeto de colonização proposto pelo Estado Monárquico em fins da década de 1840 cujo objetivo
era recrutar imigrantes europeus e estabelecê-los nas terras devolutas do
interior da então Província do Espírito Santo. Em um período de dificuldades econômicas, políticas e sociais vividas na Itália, a migração para
a América representou uma oportunidade de vida melhor para milhares
de italianos. Desenvolvimento: A configuração do território no Núcleo
Timbuy esteve diretamente relacionada ao projeto de preparação deste
núcleo colonial e da imigração italiana. Estado e imigrantes italianos se
articularam em um intenso e complexo processo de instauração de um
novo território. Assim não consideramos este território como simplesmente um território de imigração italiana, mas também um território fruto de
um projeto de colonização de terras devolutas, congregando diferentes
atores. A configuração deste território envolve questões contraditórias,
como aquelas que envolvem o momento da chegada dos imigrantes e
da distribuição e obtenção dos títulos definitivos dos lotes de terra; fatos
que povoam o imaginário local, delineando alguns mitos fundadores para
o município de Santa Teresa/ES. Conclusão: Este foi um processo dinâmico, enquanto o governo da Província do Espírito Santo territorializava
as terras do Timbuy com a distribuição/venda de lotes a imigrantes, os
mesmos estavam se reterritorializando; e, como parte desse processo,
reproduziram no núcleo algumas características arquitetônicas, sociais e
culturais do Norte da Itália.
Contato: zamprognos@yahoo.com.br
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Território midiático: a produção de notícias como processo
da construção social da realidade
Franco Dani Araújo e Pinto; Dileymarcio de Carvalho Gomes; Lauro Almeida de Moraes; Caroline Marchesine; Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Comunicação, Território, Territórios Midiáticos.
Área de conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: Na atualidade, o conceito de território ganha novas abordagens e sua compreensão se torna essencial para desvendar as relações
de poder dos homens em um determinado espaço apropriado, seja material ou imaterial. O território deixa de estar associado apenas à ideia
de controle e soberania, adquirindo uma dimensão simbólica da qual a
mídia faz parte enquanto território midiático. Desenvolvimento: Os meios
de comunicação mantêm estreita relação com o território. Eles, assim
como a veiculação de notícias, são processos sociais marcados por relação de poder, constituindo, portanto, territórios. O poder é, pois, o agente
territorializador dos espaços, sejam físicos ou simbólicos - nesse caso,
o espaço midiático. Através do discurso midiático, a mídia representa as
realidades em um processo de construção social. No mundo contemporâneo, a comunicação tem um papel cada vez mais importante, pois é
a informação o recurso capaz de integrar os mais longínquos territórios
geográficos, conectando o mundo em tempo real. Assim, os meios de
comunicação emergem como territórios simbólicos que produzem representações e significados, contribuindo para a construção social da
realidade. Os meios de comunicação produzem um território simbólico
que institucionaliza normas de conduta, valores, comportamentos, criando uma imagem específica e representações de pessoas coletivas, de
comunidades e de cidadãos singulares, em função do modo como os
acontecimentos são retratados. Conclusão: A produção de notícias como
processo social constrói simbolicamente territórios midiáticos que criam
representações da realidade. Um território é um espaço socialmente
apropriado e marcado por relações de poder. Dessa forma, os meios de
comunicação podem ser compreendidos como territórios midiáticos que
criam representações a partir dos acontecimentos em um dado contexto
social.
Apoio: Programa de Mestrado em Gestão Integrada do Território/Univale.
Contato: francodrd@hotmail.com.
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A voz narrativa no conto “A cartomante”, de Machado de Assis
Luciana Ribeiro Guimarães; Elizângela Rodrigues Andrade Vieira Helal;
Rafael Barbosa Lucas
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Foco narrativo, Machado de Assis, análise literária.
Área de conhecimento: Teoria Literária – 80205003
Introdução: A arte de narrar é expressão tão antiga quanto o próprio ser
humano. Estruturada por elementos essenciais, a narrativa é tópico de
estudos e análises ao longo de séculos, entretanto matéria longe de ser
esgotada. O conto, tipo narrativo muito popular, é alvo desse estudo. Toma-se por exemplar de análise, o conto “A cartomante”, numa exploração
específica da constituição da voz narrativa criada pelo autor, Machado
de Assis. Desenvolvimento: Segundo os princípios da Teoria Literária, o
narrador é elemento essencial para a estruturação das narrativas. O foco
narrativo se estabelece por duas tipologias fundamentais, narrador em
primeira pessoa, ou narrador personagem e o narrador em terceira pessoa, constituído por um observador que observa e conta os fatos ocorridos sem participação ativa na estória. Machado de Assis, grande nome
da literatura realista brasileira, cria em seus contos, crônicas e romances,
uma voz narrativa digna de estudos mais aprofundados em função de
sua composição peculiar. No conto “A cartomante”, o narrador machadiano revela-nos um triângulo amoroso permeado de mistérios e de um
misticismo que não se confirmam diante de um desfecho trágico. Cria-se
uma atmosfera metafísica, permeada de crendices, efetivada na figura
de uma cartomante consultada pelos personagens em momentos de tensão dentro da narrativa. Apesar do ambiente místico, o que se percebe
é a praticidade e a objetividade realista dos acontecimentos. Conclusão:
O adultério e os elementos sobrenaturais presentes no texto, se estabelecem, através da exposição do narrador como estruturas principais da
narrativa. Trata-se, entretanto, de uma construção enganosa estabelecida pela própria voz narrativa do conto. Os acontecimentos narrados são
expostos de maneira a ludibriar o leitor, propositalmente. Assim como a
cartomante engana as personagens no conto, da mesma forma o faz o
narrador, em relação ao leitor.
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Novas abordagens para detecção, tratamento e controle
de doenças negligenciadas
Maria Cecília Pinto Diniz; Alda Maria Soares Silveira; Pauline Martins Leite; Pedro Henrique Ferreira Marçal; Gulnara Patrícia Borja Cabrera
Universidade Vale do Rio Doce; Universidade Federal de Juiz de Fora –
Campus GV
Palavras-Chave: Doenças negligenciadas, alvos terapêuticos, controle,
diagnóstico, educação para a saúde.
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: As doenças negligenciadas (DN) afetam a saúde da população pobre nos países em desenvolvimento. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas estão
infectados com DN. A pesar dos esforços em direção à eliminação de
algumas DN, é necessário desenvolver novas ferramentas e estratégias
para diagnosticar, tratar e interromper a transmissão das DN. A OMS
tem estimulado as ações inovadoras como prioridade na eliminação da
Leishmaniose, Hanseníase e Esquistossomose. Desenvolvimento: Pesquisas recentes no Brasil sobre as DN têm sido promissórias como a
tentativa de identificar novos alvos terapêuticos, na leishmaniose estudos do papel das ecto-nucleotidases como fatores de virulência as convertem num possível candidato. No diagnóstico, a busca de casos novos
e dos seus contatos, permanece como prioridades para o controle da
hanseníase. Nesse sentido a dosagem de IFN- γ pode vir a se constituir em uma ferramenta capaz de predizer a magnitude de transmissão.
Técnicas utilizadas na rotina e novas ferramentas no diagnóstico na esquistossomose têm que ser reavaliadas, considerando que o diagnóstico
preciso é fundamental para o planejamento e avaliação de programas
de controle. Por outro lado, as medidas de controle deveriam ser sustentadas por medidas integradas de programas de educação em saúde envolvendo a aprendizagem sobre as doenças, seus efeitos sobre
a saúde, como evitá-las e como restabelecer-se e a inclusão de fatores
sociais, onde a educação pode auxiliar as pessoas a compreenderem
que o seu próprio comportamento é um fator chave na transmissão da
doença. Complementando estas ações é necessário o desenvolvimento
de políticas públicas que fortaleçam o incremento de investimentos em
DN, transformando os conhecimentos produzidos na pesquisa básica em
produtos para a população acometida por DN. O Ministério da Saúde,
e a Fundação Oswaldo Cruz, realizaram em 2008 um encontro, para
definir estratégias de pesquisa translacional em DN, visando à criação
efetiva do Programa Translacional do Brasil em DN. Conclusão: Somente
o esforço conjunto entre a pesquisa básica e aplicada em concordância
com as políticas públicas e a participação comunitária poderá ficar mais
próximo a meta a ser atingida para a erradicação das DN.
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Território e Imigração no discurso: sobre a imigração alemã
em Teófilo Otoni e os seus impactos culturais.
Cibele Maria Diniz Figueirêdo Gazzinelli
IESI/FENORD.
Palavras-Chave: Território, imigração, identidade.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: A imigração de alemães para Teófilo Otoni-MG se dá a partir da fundação da Companhia do Mucuri e da cidade. Chegaram ao
Vale do Mucuri nos anos de 1856, 1857 e 1868 levas de imigrantes alemães que no difícil processo de estabelecimento na região marcaram
territorializações significativas na construção da cidade, mesmo porque
a condição migratória é uma das marcas locais, podendo ser percebidos
traços identitários nas práticas sociais e culturais. Nessa direção, este
estudo apresenta a análise da formação do território de Teófilo Otoni e
os impactos culturais dessa imigração. Desenvolvimento: No território
as relações sociais se materializam e se reconstituem, em movimentos
desiguais, contraditórios e conflituosos. Os imigrantes alemães trazidos
para a “Nova Filadélfia” formavam dois grupos sociais distintos; tendo o
primeiro se dedicado à agricultura, residindo fora do núcleo urbano; e o
segundo, formado por oficiais (artesãos) e comerciantes, que se concentravam na área urbana desenhada pela Companhia do Mucuri. Houve
também imigrantes que vieram com recursos próprios, e portanto, desobrigados de compromissos com a Companhia. Tal organização não só
determinava o lugar social desses grupos como também as relações sociais. Entretanto, valendo-se do reconhecimento de uma origem comum
ou de características partilhadas com grupos ou pessoas, as identidades
territoriais surgem a partir de um processo de apropriação do homem
pelo espaço, onde o mesmo estabelece uma relação de identificação a
partir das territorializações. Conclusão: Nesse sentido, o reconhecimento
de fatos, personagens, lugares materializam formas de expressão das
territorialidades construídas e reconstruídas nessa localidade. Pode-se
perceber que a organização do trabalho para cultivo da terra, a disciplina,
a festa da colheita, alguns pratos incorporados à cultura local são marcas
identitárias dos descendentes de imigrantes alemães em Teófilo Otoni/
MG.
Contato: cibeledfg@yahoo.com.br
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A Escola Municipal Laura Fabri: território, retratos e desafios.
Márcia Cândida de Araújo Cunha
Escola Municipal Laura Fabri
Palavras-chave: Escola de Tempo Integral, Território, Cartografia, Diversidade.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação - 7.08.07.00-0
Introdução: A Escola Municipal Professora Laura Fabri funciona em regime de tempo integral (ETI) desde 2010 a partir da implantação do projeto da SMED como uma política pública para educação. Atualmente a
Escola funciona em 06 anexos transformados em espaços educativos.
Atualmente atende turmas de Ed. Infantil e anos iniciais funcionando nos
anexos. A sede abarca turmas de anos finais e da modalidade EJA. A
Escola Municipal Professora Laura Fabri localiza-se em ponto estratégico que une os bairros Jardim Ipê, Azteca e Atalaia e em conseqüência
de sua localização atende à demanda de matrícula para a educação
Infantil e Ensino Fundamental destes bairros. Os bairros formam um
aglomerado com baixa expectativa de desenvolvimento e apresentam
carências de diversos tipos. Desenvolvimento: A implementação da ETI
na Escola Laura Fabri exigiu o enfrentamento de dois grandes desafios:
1 – de um lado a alocação de mais da metade das turmas matriculadas
na escola em espaços não convencionais, ou não pensados como espaço escolar. 2 – e de outro, não se tratava somente de comprar uma ideia,
mas de como incorporar essa ideia às condições de espaço, saberes e
convicções estabelecidos. Foi preciso incorporar o projeto de ETI pra
fazer dar certo e fazer a comunidade acreditar que daria certo. A escola
estudou o projeto, suas possibilidades e seus pressupostos e se organizou para compreender a lógica de uma escola que teria diferentes sujeitos em diferentes contextos consolidando a mesma proposta educativa.
Conclusão: O estabelecimento de tal projeto numa área de fragilidade
territorial de variadas dimensões foi impactante para valores e experiências já cristalizadas e, sobretudo, para os saberes constituídos em uma
escola de concepção tradicional. Emergiu do movimento uma desestabilização das práticas que coexistiam no interior da escola pra a formação
de novas práticas que incorporassem as novas exigências de respeito à
diversidade e à pluralidade dos seus sujeitos.
Apoio: CAPES/PIBID
Contato: dcandida@hotmail.com
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Cartografias e práticas escolares - A escola e seu entorno
como espaço sociocultural e educativo.
Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cartografia, cultura, escola.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação - 7.08.07.00-0
Introdução - A elaboração de cartografias socioculturais e territoriais exige um esforço reflexivo que ultrapasse a maneira tradicional de pensarmos os mapas e suas representações. No caso da elaboração de cartografias do entorno de uma escola o esforço demanda pensar a escola
dentro do cotidiano da cidade e de seus moradores. Neste sentido ao
ultrapassarmos seus muros e considerarmos a vizinhança, o bairro e a
cidade, como espaços de aprendizado estabelecemos uma nova dinâmica pedagógica em que a experiência de vida e as práticas cotidianas dos
atores envolvidos no processo educativo sejam nele levados em consideração. Desenvolvimento - Em muitas ocasiões ficamos presos aos
exemplos prontos dos livros didáticos e nos distanciamos, e a nossos
alunos, do cotidiano e da dinâmica sociocultural, econômica e política
ao nosso redor. Ao fazermos isso privamos o lugar da sua historicidade.
E nos alienamos e a nossos alunos dos compromissos e envolvimentos
que a construção da cidadania exige. A identificação de possibilidades
educativas e formadoras na própria cidade, no bairro e na comunidade
permite a (re)significação pedagógica destes lugares. A elaboração das
cartografias do território e comunidade educativa pode contribuir para a
aproximação entre os sujeitos do processo educativo e ao mesmo tempo agregar a seus territórios novos significados e sentidos, ou mesmo
restituí-los. Conclusão - Quando identificamos na escola, no seu entorno e na cidade, as diversas manifestações da cultura, da diversidade,
dos conflitos e das parcerias, das linguagens diversas, no presente e no
passado, compreendemos estes espaços sob a “ótica da cultura, sob
um olhar mais denso, que leva em conta a dimensão do dinamismo, do
fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres, trabalhadores
e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos
e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos,
presentes na história, atores na história”.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: tevilarino@univale.br
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Cartografias: práticas do PIBID/UNIVALE
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Cartografia, Pibid, Territórios Educativos.
Área de conhecimento: Tópicos específicos de educação - 7.08.07.00-0
Introdução: A construção de cartografia nas escolas toma como referência o espaço escolar e busca as representações dos sujeitos, que no
seu modo de linguagem constrói mapas desse espaço vivido. Essa experiência foi desenvolvida por bolsistas do PIBID/UNIVALE em escolas
de tempo integral do município de Governador Valadares. Para os bolsistas do Programa de Iniciação à Docência, a construção das cartografias das escolas favoreceu a compreensão das dimensões dos territórios
educativos e seu entorno. Desenvolvimento: A cartografia, inicialmente
realizada pelos bolsistas, no seu processo de construção, passou a integrar alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental que acrescentaram
seus mapas, suas representações de espaços do território educativo e
de seu entorno. Assim, contribuíram com representações a partir do olhar
de aluno, olhar da infância, sobre a vizinhança e marços da comunidade do entorno escolar. Este trabalho, foi um exercício participativo de
construção de conhecimento, com a coleta de dados, sistematização das
informações, produção de registros por meio de fotografias e desenhos
dos alunos, com suas experiências e subjetividades. Conclusão: A apresentação da cartografia, quando finalizada, para os professores e alunos
que participaram da construção possibilitou discussões ampliadas sobre
a escola, seu entorno, as interações sociais, representações simbólicas
levando em conta o cotidiano da escola em suas dimensões. O estudo
cartográfico fornece ao aluno instrumento para sua vida social enquanto
sujeito que interage em vários espaços.
Apoio: CAPES/PIBID.
Contato: eliene.nery@yahoo.com.br

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

153

Glomerulonefrite Pauci Imune em Paciente com Esclerose
Sistêmica
Marília Simões Bianchini
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras - chave: esclerodermia, glomerulonefrite, tratamento.
Área de Conhecimento: Reumatologia – 4.01.01.14-2
Introdução: A Esclerose sistêmica (ES), uma forma generalizada da esclerodermia é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo caracterizada por fibrose de pele e vísceras.É uma doença de patogênese
complexa e indefinida, com predomínio em mulheres de idade fértil (15
a 50 anos), onde fatores genéticos e imunológicos estão envolvidos.Desenvolvimento:O quadro clínico é subdividido com base na extensão do
envolvimento cutâneo, em limitada (distal ao cotovelo e joelhos) e difusa (proximal a cotovelos, joelhos e tronco). Na forma sistêmica pode
atingir pulmão, pele, trato gastrointestinal, articulações, vasos, coração e
rins. A glomerulonefrite pauci imune associada ao ANCA raramente está
relacionada a essa doença, e pode cursar com insuficiência renal aguda, simulando o quadro de crise renal esclerodérmica. O tratamento da
Glomerulonefrite Paucimune Crescente associada à ANCA visa induzir a
remissão e evitar recaída. A terapia de indução utiliza corticosteróide em
doses altas associada a ciclofosfamida durante 3-6 meses, sendo que
esta mostrou se eficaz tanto na dose venosa quanto na dose oral para
induzir remissão.Depleção de células B com rituximabe como terapia de
indução também foi recentemente relatado como eficaz em paciente com
GNPI isolada (não associada com ES). Micofenolato de mofetila (MMF)
foi demonstrado ser eficaz e bem tolerado como tratamento de indução
em paciente com envolvimento renal leve a moderado. A plasmaferese
é indicada quando há hemorragia pulmonar ou disfunção renal grave no
momento da apresentação. Azatioprina (1,5-2 mg / kg / dia) é a droga
habitual de escolha para manutenção .Conclusão:Em resumo relatou-se
um caso de glomerulonefrite crescente paucimune na ES, que apesar de
incomum deve ser considerada em pacientes com ES que apresentam
insuficiência renal aguda.O teste para ANCA e a biópsia renal são cruciais no estabelecimento do diagnóstico e o tratamento agressivo com
corticosteróide em conjunto com a ciclofosfamida é necessário para melhorar o prognóstico. O rituximabe é um tratamento promissor em pacientes que são intolerantes ou contra-indicados para a ciclofosfamida e para
recaída de doença. Segundo os autores este foi o primeiro caso uso do
rituximabe em paciente com a associação de GNPI e ES. São necessárias mais provas para MMF na indução e tratamento de manutenção.
Apoio: Centro de Ortopedia e Traumatologia (CTO).
Contato: Marília_bianchini27@yahoo.com.br
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Movimentos migratórios e a formação dos “territórios”.
Sandra Nicoli
Universidade Vale do Rio Doce - Univale.
Palavras-Chave: Território, imigração alemã e italiana, Espírito Santo, Minas Gerais.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: As migrações constituem num elemento essencial, para compreensão da formação das sociedades e das identidades culturais. Os
Estados do Espírito Santo e Minas Gerais experimentaram nos meados
do século XIX a imigração de europeus, especialmente italianos e alemães. Esta mesa redonda tem como objetivo analisar as consequências
desses movimentos migratórios na formação desses territórios. Desenvolvimento: A formação histórica dos territórios do Núcleo Timbuy/Santa
Teresa-ES, Itueta, Santa Rita do Itueto e de Teófilo Otoni em MG, estão
direta e indiretamente ligadas à imigração europeia para o Brasil na segunda metade do século XIX. Assim analisamos o processo de formação e configuração do Núcleo Colonial Timbuy em sua intrínseca relação
com o fluxo imigratório da Itália, resultado de um projeto de colonização
proposto pelo Estado cujo objetivo era recrutar imigrantes europeus agricultores e estabelecê-los nas terras devolutas do Espírito Santo. Os imigrantes italianos contribuíram intensamente no processo de dinamização
do Núcleo Timbuy constituindo o município de Santa Teresa. Analisamos
também os impactos da i/emigração em Itueta e Santa Rita do Itueto. Essas localidades foram pontos de chegada de famílias de imigrantes italianos vindos do Espírito Santo no início do século XX. Atualmente, ocorre
a emigração de descendentes, das gerações mais novas, para a Itália.
Consideramos também a imigração alemã para Teófilo Otoni, apontando
as territorializações significativas e os impactos culturais dessa imigração no processo de formação da cidade. As relações sociais estabelecidas podem se apresentar conflituosas, no entanto, o reconhecimento da
origem comum fortaleceu aspectos identitários do grupo. Conclusão: Os
movimentos populacionais são elementos fundamentais para compreender a formação do território. A migração é uma forma que os indivíduos
utilizam para buscar estabilidade. Por essa razão não pode ser percebida
apenas como um processo de desterritorialização.
Contato: nicolinicoli@hotmail.com
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Avaliação dos resultados a longo prazo das fraturas instáveis do
radio distal tratadas com redução incruenta e fixação percutânea
com fios de Kirschner
Marcelo Simões Bianchini
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras - chave: fratura de radio distal, fraturas instáveis, fios de Kirschner.
Área de Conhecimento: Cirurgia Traumatológica - 4.01.02.12-2
Introdução: A Fratura da extremidade distal do radio, é uma das mais
comuns em pacientes adultos, principalmente após a quarta década de
vida. Desenvolvimento: Este trabalho tem por objetivo demonstrar a eficácia do método de fixação das fraturas instáveis do radio distal, com fios
de Kirschner, através de um estudo retrospectivo a longo prazo de casos
tratados com esse método no serviço do Hospital Belo Horizonte, Belo
Horizonte- Minas Gerais.Para isso foram realizadas análises dos prontuários de pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico com este método de fixação e avaliado o resultado funcional do tratamento com base
no que foi relatado nos prontuários. Foram avaliados prontuários, sendo
a média de tempo para retirado dos fios de kirschner no pós- operatório,
de seis semanas. Baseando-se no que foi relatado nos prontuários, a
maioria dos pacientes conseguiu voltar a desempenhar suas atividades
diárias normalmente e poucos pacientes apresentaram dor residual que
limitava funcionalmente suas atividades diárias. Conclusão: Como resultado pode-se concluir que a fixação com fios de Kirschner é um método
eficiente de tratamento para as fraturas instáveis do radio distal, pois é
de fácil execução, baixo custo, pouco invasivo para o paciente apresenta
baixo índice de complicações e possibilita um bom resultado funcional
para o paciente, permitindo que na maioria dos casos ele possa retornar
normalmente às suas atividades diárias.
Apoio: Hospital Belo Horizonte.
Contato: marcelobianchini357@hotmail.com
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Amputação traumática no Hospital Regional de Governador
Valadares no ano de 2013
Cícero Moraes
Hospital Regional de Governador Valadares
Palavras chave: Amputação, trauma.
Área de conhecimento: Saúde coletiva – 4.06.01.00 -5
Introdução: O trauma se transformou numa epidemia e problema de saúde pública na sociedade moderna, de gravidade crescente e as amputações primárias fazem parte desse sombrio fato com sequelas graves
e duradouras para o indivíduo e custos sociais e previdenciários para
o estado (Champion HR, 1989, Copes WS1990). As mãos são as mais
afetadas nos acidentes principalmente relacionados ao trabalho (Christoforou D, 2013) e os acidentes de trânsito com aumento no número e na
intensidade do trauma têm sido as causas mais comuns das amputações
do membro inferior e acima da articulação do punho. O tratamento geralmente de urgência e em grandes centros leva a uma demora no transporte e atendimento, o que pode ser crucial na piora da lesão e indicação
da amputação (Bosse MJ, 2001). Desenvolvimento: Estudo transversal
de pacientes vítimas de trauma com amputações primárias atendidos no
Hospital Regional de Governador Valadares no ano de 2013. Foi feito
uma busca ativa de todos os pacientes vítimas de trauma que sofreram amputações primária atendidos no Pronto Socorro analisando nos
prontuários os seguintes itens: Idade, sexo, distribuição anual, horário
de atendimento, local e causa da amputação, tipo de anestesia utilizada,
tempo de internação, distribuição geográfica de endereço dos pacientes,
lesões associadas, e escalas ISS, MESS e GLASGOW. Resultados e
Conclusão: Foram encontrados 28 pacientes com média de idade de 25
anos, na grande maioria do sexo masculino, com uma distribuição difusa
ao longo do ano, sendo atendidos no hospital principalmente no período
da tarde com amputações principalmente na mão, coxa e pé. As causas
predominantes foram acidentes de trânsito, fogos de artifício e máquinas
industriais. O tipo de anestesia utilizado não mostrou prevalência específica e com média de 6,6 dias de internação. Cerca de 20 pacientes
moravam em cidades vizinhas distantes cerca de 100 km e 19 pacientes
foram classificados como politraumatizados com ISS baixo nos pacientes lesionados na mão. Os índices de MESS E GLASGOW foram 8 e
13 respectivamente. Os dados mostram uma prevalência importante e
chama a atenção para um problema crescente, com seqüelas definitivas
e impactantes na vida das vítimas e da sociedade.
Apoio: ORTOCLINIC
Contato: moraescicero@uol.com.br
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Ligações migratórias de brasileiros para Estados Unidos e
Portugal
Sueli Siqueira (Univale), Patrícia Falco Genovez (Univale), Mauro Augusto Santos (Univale), Haruf Salmen Espindola (Univale)
Palavras-chave: Migração, memória e retorno.
A migração internacional é um fenômeno que, desde a década de 1960,
faz parte da história do município de Governador Valadares e seu entorno. O país de destino desses emigrantes, predominantemente, era os
Estados Unidos. Entretanto, em virtude das dificuldades para conseguir
o visto de entrada e permanência, os custos e as restrições frequentes
na fronteira do México tornaram o projeto emigratório mais arriscado e
caro, levando a um redirecionamento parcial desse fluxo para Portugal.
O principal objetivo do emigrante é melhorar suas condições econômicas
no retorno, pois o retorno, inicialmente, faz parte do seu projeto, mesmo
que, para muitos, ao longo da trajetória migratória esse retorno é adiado
indefinidamente. Em 2008, a crise econômica atingiu os emigrantes, reduzindo os postos de trabalho e tornando o custo-benefício da emigração
negativo para muitos. Esse panorama suscita algumas questões pertinentes ao caso da emigração de valadarenses para Os Estados Unidos
e Portugal, especialmente no que diz respeito a sua vida laboral e como
enfrenta a crise em contrapartida ao projeto de retorno. Através de entrevistas formais, relatos orais e análise dos dados do Censo demográfico brasileiro de 2010 e português de 2011, a mesa propõe uma análise
comparativa do retorno de brasileiros dos Estados Unidos e Portugal no
que diz respeito ao perfil do emigrante, elaboração do projeto de retorno
em relação ao trabalho e renda e percepção do seu lugar social após a
experiência migratória. Outro aspecto a ser discutido é a articulação espaço-temporal contida na experiência de deslocamento promovida pelo
processo emigratório de Governador Valadares para Portugal a partir da
narrativa e da memória dos emigrantes. A mesa propiciará discussões
consistentes sobre o fenômeno em foco abordando aspectos subjetivos
e objetos da experiência migratória e seus impactos sobre o território.
Apoio: CAPES-FCT-UNIVALE
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Território e Imigração no discurso: sobre a imigração alemã
em Teófilo Otoni e os seus impactos culturais.
Cibele Maria Diniz Figueirêdo Gazzinelli
IESI/FENORD.
Palavras-Chave: Território, imigração, identidade.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: A imigração de alemães para Teófilo Otoni-MG se dá a partir da fundação da Companhia do Mucuri e da cidade. Chegaram ao
Vale do Mucuri nos anos de 1856, 1857 e 1868 levas de imigrantes alemães que no difícil processo de estabelecimento na região marcaram
territorializações significativas na construção da cidade, mesmo porque
a condição migratória é uma das marcas locais, podendo ser percebidos
traços identitários nas práticas sociais e culturais. Nessa direção, este
estudo apresenta a análise da formação do território de Teófilo Otoni e
os impactos culturais dessa imigração. Desenvolvimento: No território
as relações sociais se materializam e se reconstituem, em movimentos
desiguais, contraditórios e conflituosos. Os imigrantes alemães trazidos
para a “Nova Filadélfia” formavam dois grupos sociais distintos; tendo o
primeiro se dedicado à agricultura, residindo fora do núcleo urbano; e o
segundo, formado por oficiais (artesãos) e comerciantes, que se concentravam na área urbana desenhada pela Companhia do Mucuri. Houve
também imigrantes que vieram com recursos próprios, e portanto, desobrigados de compromissos com a Companhia. Tal organização não só
determinava o lugar social desses grupos como também as relações sociais. Entretanto, valendo-se do reconhecimento de uma origem comum
ou de características partilhadas com grupos ou pessoas, as identidades
territoriais surgem a partir de um processo de apropriação do homem
pelo espaço, onde o mesmo estabelece uma relação de identificação a
partir das territorializações. Conclusão: Nesse sentido, o reconhecimento
de fatos, personagens, lugares materializam formas de expressão das
territorialidades construídas e reconstruídas nessa localidade. Pode-se
perceber que a organização do trabalho para cultivo da terra, a disciplina,
a festa da colheita, alguns pratos incorporados à cultura local são marcas
identitárias dos descendentes de imigrantes alemães em Teófilo Otoni/
MG.
Contato: cibeledfg@yahoo.com.br
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A configuração do território do Núcleo Timbuy: Projeto de
governo e imigração italiana.
Simone Zamprogno Scalzer
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-Chave: Formação Histórica do Território, Imigração Italiana, Núcleo Timbuy.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: O Núcleo Timbuy resultou de um projeto de colonização proposto pelo Estado Monárquico em fins da década de 1840 cujo objetivo
era recrutar imigrantes europeus e estabelecê-los nas terras devolutas do
interior da então Província do Espírito Santo. Em um período de dificuldades econômicas, políticas e sociais vividas na Itália, a migração para
a América representou uma oportunidade de vida melhor para milhares
de italianos. Desenvolvimento: A configuração do território no Núcleo
Timbuy esteve diretamente relacionada ao projeto de preparação deste
núcleo colonial e da imigração italiana. Estado e imigrantes italianos se
articularam em um intenso e complexo processo de instauração de um
novo território. Assim não consideramos este território como simplesmente um território de imigração italiana, mas também um território fruto de
um projeto de colonização de terras devolutas, congregando diferentes
atores. A configuração deste território envolve questões contraditórias,
como aquelas que envolvem o momento da chegada dos imigrantes e
da distribuição e obtenção dos títulos definitivos dos lotes de terra; fatos
que povoam o imaginário local, delineando alguns mitos fundadores para
o município de Santa Teresa/ES. Conclusão: Este foi um processo dinâmico, enquanto o governo da Província do Espírito Santo territorializava
as terras do Timbuy com a distribuição/venda de lotes a imigrantes, os
mesmos estavam se reterritorializando; e, como parte desse processo,
reproduziram no núcleo algumas características arquitetônicas, sociais e
culturais do Norte da Itália.
Contato: zamprognos@yahoo.com.br
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Migração, ocupação e modernização do território do Vale
do Rio Doce
Renata B.F. Campos; Haruf Salmen Espíndola; Patrícia Falco Genovez;
Sueli Siqueira e Mauro Augusto Santos
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras chave: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, história
oral, interdisciplinaridade.
Área do conhecimento: Interdisciplinar/Sociais e Humanidades –
90192000
A Mesorregião do Vale do Rio Doce conservava praticamente intacta,
até o início do século XX, a área de Mata Atlântica, bioma no qual está
inserida. A partir da década de 1940, a região apresentou uma extraordinária expansão da atividade econômica, principalmente a agricultura,
a pecuária e a indústria da madeira, carvão, siderurgia e mica. Em trinta
anos, o cenário natural se modificou completamente, sendo a cobertura
vegetal originária reduzida a menos de 5,0% do que havia no começo do
século. A década de 1960 assiste ao fim do negócio da mica, das serrarias e da agricultura. Na década seguinte, com o esgotamento dos solos,
a pecuária também entra em declínio. Atualmente, Mesorregião do Vale
do Rio Doce configura-se como um território marcado pelo baixo nível de
desenvolvimento tecnológico, pelas deficiências de escolaridade da população e pela escassez de capital e de pessoal de nível superior, gerada
pela emigração da população mais capacitada e produtiva para outras
regiões ou países. A região apresenta uma série de problemas que assumem uma dimensão global significativa. O objetivo principal desta mesa
é discutir inter-relações entre ocupação, modernização, dinâmica ambiental e migração nos processos de territorialização ocorridos entre fins
do século XIX e XXI na Mesorregião do Vale do Rio Doce. Serão apresentados dados gerados por pesquisa bibliográfica e documental, assim
como por história oral, por meio dos quais se buscou testemunhos das
gerações que vivenciaram os processos analisados. A proposta é que os
componentes da mesa tratem dos processos de migração, ocupação e
modernização do território do Vale do Rio Doce utilizando-se de métodos
de áreas distintas do conhecimento convergindo para compreensão do
território como fenômeno humano.
Apoio: FAPEMIG
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Os espaços não-escolares como forma de atuação do pedagogo
na educação social
Maria Cecília Pinto Diniz
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Pedagogo, espaços não escolares.
Área de Conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: No campo das práticas que ampliam o conceito de educação,
embora sejam inúmeras experiências, ainda são poucas as publicações
sobre a educação para além do espaço escolar. A educação não escolar
é co-extensiva a escola, apesar de dispor de objetivos e finalidades diversos, demandando, portanto, reflexões que são complementares, porém
de natureza distintas. O novo conceito de espaços de aprendizagem se
ampliou, ultrapassou os limites das instituições escolares formais, passou a incluir um largo espectro de instituições não-escolares e também
os movimentos sociais organizados. As leituras a que esta mesa se propõe apresentam os espaços não-escolares como forma de atuação do
pedagogo na educação social. Desenvolvimento: A partir dos referenciais
teóricos da Educação Social abordaremos as contribuições e os desafios
do pedagogo nessas instâncias, que se abrem como novas perspectivas
para o profissional que se insere no mercado de trabalho. A ideia é a de
que a educação ocorre em vários espaços, e nestes o pedagogo tem seu
lugar de atuação desde que compreenda sua intervenção pedagógica,
garanta sua identidade profissional e seu fazer dentro da variedade de
atividades voltadas para o processo educativo. Nos espaços não escolares o pedagogo deve atuar intencionalmente, analisando, discutindo,
colaborando, efetivando a educação social. Conclusões: Fortificar então
a discussão sobre a dimensão pedagógica do trabalho educativo não
formal e da atuação do pedagogo nos espaços de educação não formal,
contribuirá não só para entender mais perfeitamente esse universo educativo, mas também colaborar para uma melhor formação do pedagogo
nesses diferentes espaços educativos. É perceber que as “educações”
se complementam enquanto processos de formação humana e social.
Apoio: Univale
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Funções do pedagogo (a) nos espaços educativos não escolares:
uma percepção a partir do estágio, aliando teoria e prática
Fernanda Soares de Brito; Larissa Rosa de Andrade; Márcia Ribeiro de
Araújo
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras chave: Estágio não escolar, atuação do pedagogo.
Área de conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: O estágio em espaços educativos não escolares tem como
premissa apresentar ao estagiário as possibilidades de atuação do pedagogo frente as competências adquiridas no curso de Pedagogia; tanto
na gestão, quanto na docência. A partir das experiências do estágio, torna-se possível fazer a reflexão teórico-prática sobre o perfil, metodologias e práticas do pedagogo na educação não escolar, que preferimos
nos referir como educação social. Desenvolvimento: Os processos educativos que ocorrem nos espaços não escolares são exemplos de que
nosso olhar para a educação não deve se limitar aos muros da escola;
são ações educativas que devem ser realizadas com intencionalidade
e planejamento, para tanto, demandam conhecimentos pedagógicos.
Sendo assim, promover a participação dos estagiários nestes espaços é
fundamental para revelar a importância dos profissionais da Pedagogia,
bem como, suas possibilidades de atuação nestes espaços, superando
a visão limitada das suas habilidades. Conclusão: Através das vivências
em espaços não escolares aliadas às teorias do curso, é possível perceber a relevância das ações do pedagogo nestes, haja vista que este
profissional possui faculdades para direcionar e sistematizar a prática
por meio de uma visão crítica e, sobretudo, com compromisso político
para articular a elaboração ou/e reelaboração dos processos educativos,
buscando o desenvolvimento do educando através da reflexão dialética
do conhecimento, tendo em vista o processo educativo enquanto via de
mão dupla; tanto educador, quanto educando aprendem e ensinam.
Apoio: Univale.

Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica :: 2014

163

Pedagogia e Educação Social: juntas pela aprendizagem
dos direitos
Ana Lídia Cristo Dias
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação, Pedagogia, Educação Social, aprendizagem
dos direitos.
Área de Conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: A mesa apresentará o profissional de Pedagogia e seu objeto de trabalho: a educação. Será possível compreender que a educação não acontece somente nos espaços escolares; mas, sim onde há
pessoas aprendendo e ensinando. Desenvolvimento: A educação não é
uma prática exclusiva da escola, ela acontece em vários âmbitos e de
diferentes maneiras. Segundo Dias (2005) “a Pedagogia ocupa-se no
favorecimento da formação humana e do desenvolvimento humano na
sociedade (...) o pedagogo atua onde ocorrem ações educativas com
intencionalidade.” (p.6). Se partirmos desse contexto de que o pedagogo
contribui para o desenvolvimento humano, aproximamos das concepções
de educação social, que apontam para a busca da transformação de vida
das pessoas, à partir da aprendizagem dos direitos. É possível perceber
práticas de educação social em distintos espaços, desde que possibilitem a aprendizagem, intencional, dos direitos. Vale salientar que a educação social tem como objetivo central a busca pela possível mudança
da realidade de seus educandos. Diante desse contexto, a Pedagogia se
revela com novas concepções, novos contornos de trabalho, novas metodologias e novos objetivos; normalmente direcionada à aprendizagem
dos direitos, sejam eles sociais, civis, políticos ou culturais. É fundamental propiciar aos educandos descobertas, construções e reconstruções
de conhecimentos, de saberes, de culturas, ou seja, que ele pense, aja e
sinta o mundo a sua volta. Sendo assim, a Pedagogia vê como prioridade
a vida, o ser humano como sujeito da própria história e a construção do
conhecimento; ela entende a prática educativa como emancipadora e
libertadora. (Graciani, 2006). Conclusão: Espero esclarecer sobre as distintas maneiras e locais de se educar e, consequentemente, apresentar
a Pedagogia, como área do conhecimento responsável por processos
formativos; nesse caso, ligados à aprendizagem dos direitos como ação
emancipadora, em respeito aos princípios da educação social.
Apoio: Univale
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Trabalho e Educação como premissas da dignidade humana,
em territórios do sistema prisional.
Maria Flávia Vieira Batista; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Amaury Silva;
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras- chave: Educação; Trabalho; Dignidade Humana; território; Sistema Prisional.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Este estudo tem como objetivo discutir questões relacionadas ao trabalho e a educação de pessoas em situação de aprisionamento buscando compreender suas implicações no território da prisão.
O Trabalho e a Educação no contexto do cárcere são garantidos pelas
legislações que asseguram direitos sociais das pessoas privadas de liberdade. O direito ao trabalho por sua vez, previsto na Lei de Execução
Penal- LEP em seu Capítulo III Do trabalho artigo 28 o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. A Educação nesse mesmo contexto, também é
assegurada pela mesma lei para garantir o acesso às pessoas privadas
de liberdade, como forma de conferir dignidade a pessoa humana excluída e segregada do convívio social. Desenvolvimento: Compreendemos
nesse contexto que muitos trabalhadores com seus corpos aprisionados
buscam a inserção no trabalho e na educação extramuros da prisão, e
muitas vezes passam pela situação de resistência social para acesso
aos direitos sociais básicos garantidos pelas por lei. No contexto do trabalho e da educação, os trabalhadores ao cumprirem uma carga horária
de 08 horas diária de trabalho ao completar 24 horas, terá uma remição
de menos um dia de cumprimento de pena. Quanto à educação ao efetuarem a leitura no contexto da prisão, intra celas, tem a oportunidade de
ter reduzida a sua pena após submeterem a uma banca avaliadora que
analisar o aproveitamento para reduzir ou não os dias de condenação. É
uma leitura condicionada dentro do território da educação na prisão. Ou
na educação formal regular a cada 12 horas de estudo o aprisionado terá
um dia a menos de privação de liberdade. Ao referir ao território da prisão
e da educação e à construção das territorialidades, Sack (1986) explica
a construção do território com ênfase no exercício do poder. O território
contém demarcações, corresponde a uma área de controle e está diretamente ligada ao exercício do poder. O trabalho e a educação na prisão
passam pela via das oportunidades, seletividade, condicionalidade, controle, pelas relações sociais, afetivas, econômicas, pela disputa, através
dos agenciamentos, da negociação e pelo cumprimento sistemático das
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legislações que de certo modo, efetivam os direitos sociais no campo da
prisão. Ancorado no conceito de território, a discussão sobre o trabalho e
educação na prisão, contribui para dar visibilidade à forma como o poder
é exercido, e por quem é exercido, seja através da liderança no cárcere
ou dos próprios aprisionados Então, o Estado perante a sociedade civil elabora, implementa e executa programas, projetos e serviços para
efetivar direitos sociais e deveres previstos no campo legal do carece.
Assim, o poder, categoria do território do trabalho e da educação é exercido tanto pelo Estado como gestor de políticas públicas no exercício do
controle e nos modos como utilizam o espaço da prisão, quanto por seus
representantes, que são as pessoas que cumprem as regras impostas,
através da exigência das relações de obediências para que os sujeitos
condicionados pela situação de aprisionamento tenham acesso ao trabalho.[...] A delimitação de uma área se torna quando alguma autoridade a
usa para influenciar, moldar ou controlar atividades ou indivíduos, sendo
que esta autoridade pode estar fora da área do território (SACK, 1986,
P-65).
Trabalho no contexto da privação de liberdade- De acordo com LEP 2°- O
trabalho da pessoa privada de liberdade não está sujeito ao Regime da
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, mas o aprisionado poderá se
vincular ao Regime Geral da Previdência Social, como contribuinte facultativo antes, durante e após a situação de aprisionamento, conforme previsto. Então, ao vincular-se a previdência privada a família do aprisionado
passa ter direito ao benefício do auxilio reclusão, pois esse contribuinte
se torna um assegurado da previdência social. Tal benefício é assegurado durante o período em que o detento se encontrar sem situação de regime fechado, pois, ao vivenciar a situação de progressão de regime este
perde a condição de segurado. Ao condenado o trabalho é obrigatório á
medida de suas aptidões e interesses e somente poderá exercer trabalho
externo desde que tenha cumprido 1/6 ou 2/5 da pena, por determinação
judicial, e para os presos em regime fechado o trabalho externo “será
admissível somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos
da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”(art. 36, LEP)
O Direito do Trabalho Godinho: 2011, no artigo 29 acredita- se que o trabalho na prisão assume um caráter pedagógico, pois o Estado ao deter
uma pessoa, o faz pelo viés da reabilitação social, e este é visto como
uma forma de reparar o crime, é exercido por pessoas em situação de
aprisionamento, terá sua remuneração equiparada a sua pena através
da política de segurança pública. Nesses moldes, a segurança pública
torna-se um meio de viabilizar direito social a população, através da implementação dessa política pública e o Estado ao efetivá-la, viabiliza o
acesso ao direito à segurança da população.
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Trabalho e Educação como premissas da dignidade humana,
em territórios do sistema prisional.
Maria Flávia Vieira Batista; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Amaury Silva;
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras- chave: Educação; Trabalho; Dignidade Humana; território; Sistema Prisional.
Área do conhecimento: Educação - 7.08.00.00-6
Introdução: Este estudo tem como objetivo discutir questões relacionadas ao trabalho e a educação de pessoas em situação de aprisionamento buscando compreender suas implicações no território da prisão.
O Trabalho e a Educação no contexto do cárcere são garantidos pelas
legislações que asseguram direitos sociais das pessoas privadas de liberdade. O direito ao trabalho por sua vez, previsto na Lei de Execução
Penal- LEP em seu Capítulo III Do trabalho artigo 28 o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. A Educação nesse mesmo contexto, também é
assegurada pela mesma lei para garantir o acesso às pessoas privadas
de liberdade, como forma de conferir dignidade a pessoa humana excluída e segregada do convívio social. Desenvolvimento: Compreendemos
nesse contexto que muitos trabalhadores com seus corpos aprisionados
buscam a inserção no trabalho e na educação extramuros da prisão, e
muitas vezes passam pela situação de resistência social para acesso
aos direitos sociais básicos garantidos pelas por lei. No contexto do trabalho e da educação, os trabalhadores ao cumprirem uma carga horária
de 08 horas diária de trabalho ao completar 24 horas, terá uma remição
de menos um dia de cumprimento de pena. Quanto à educação ao efetuarem a leitura no contexto da prisão, intra celas, tem a oportunidade de
ter reduzida a sua pena após submeterem a uma banca avaliadora que
analisar o aproveitamento para reduzir ou não os dias de condenação. É
uma leitura condicionada dentro do território da educação na prisão. Ou
na educação formal regular a cada 12 horas de estudo o aprisionado terá
um dia a menos de privação de liberdade. Ao referir ao território da prisão
e da educação e à construção das territorialidades, Sack (1986) explica
a construção do território com ênfase no exercício do poder. O território
contém demarcações, corresponde a uma área de controle e está diretamente ligada ao exercício do poder. O trabalho e a educação na prisão
passam pela via das oportunidades, seletividade, condicionalidade, controle, pelas relações sociais, afetivas, econômicas, pela disputa, através
dos agenciamentos, da negociação e pelo cumprimento sistemático das
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legislações que de certo modo, efetivam os direitos sociais no campo da
prisão. Ancorado no conceito de território, a discussão sobre o trabalho e
educação na prisão, contribui para dar visibilidade à forma como o poder
é exercido, e por quem é exercido, seja através da liderança no cárcere
ou dos próprios aprisionados Então, o Estado perante a sociedade civil elabora, implementa e executa programas, projetos e serviços para
efetivar direitos sociais e deveres previstos no campo legal do carece.
Assim, o poder, categoria do território do trabalho e da educação é exercido tanto pelo Estado como gestor de políticas públicas no exercício do
controle e nos modos como utilizam o espaço da prisão, quanto por seus
representantes, que são as pessoas que cumprem as regras impostas,
através da exigência das relações de obediências para que os sujeitos
condicionados pela situação de aprisionamento tenham acesso ao trabalho.[...] A delimitação de uma área se torna quando alguma autoridade a
usa para influenciar, moldar ou controlar atividades ou indivíduos, sendo
que esta autoridade pode estar fora da área do território (SACK, 1986,
P-65).
Trabalho no contexto da privação de liberdade- De acordo com LEP 2°O trabalho da pessoa privada de liberdade não está sujeito ao Regime
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, mas o aprisionado poderá
se vincular ao Regime Geral da Previdência Social, como contribuinte
facultativo antes, durante e após a situação de aprisionamento, conforme previsto. Então, ao vincular-se a previdência privada a família do
aprisionado passa ter direito ao benefício do auxilio reclusão, pois esse
contribuinte se torna um assegurado da previdência social. Tal benefício
é assegurado durante o período em que o detento se encontrar sem situação de regime fechado, pois, ao vivenciar a situação de progressão
de regime este perde a condição de segurado. Ao condenado o trabalho
é obrigatório á medida de suas aptidões e interesses e somente poderá
exercer trabalho externo desde que tenha cumprido 1/6 ou 2/5 da pena,
por determinação judicial, e para os presos em regime fechado o trabalho externo “será admissível somente em serviço ou obras públicas
realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades
privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da
disciplina”(art. 36, LEP)O Direito do Trabalho Godinho: 2011, no artigo
29 acredita- se que o trabalho na prisão assume um caráter pedagógico,
pois o Estado ao deter uma pessoa, o faz pelo viés da reabilitação social,
e este é visto como uma forma de reparar o crime, é exercido por pessoas em situação de aprisionamento, terá sua remuneração equiparada
a sua pena através da política de segurança pública. Nesses moldes,
a segurança pública torna-se um meio de viabilizar direito social a população, através da implementação dessa política pública e o Estado
ao efetivá-la, viabiliza o acesso ao direito à segurança da população.
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Ou seja, discutir sobre o trabalho na prisão é possibilitar aos sujeitos
aprisionados o direito de acesso ao trabalho como dignidade humana.
Desde o século XVIII quando foi organizado pensamento econômico capitalista havia uma preocupação com a valorização do trabalho como se
verifica no Livro I do tratado econômico A Riqueza das Nações. Para seu
autor - Adam Smith, havia algo maior que o dinheiro para troca de bens;
o trabalho. Principalmente se esse trabalho fosse especializado, que resultaria no maior interesse tanto do detentor do capital, que ganharia
em qualidade de serviço, quanto para o trabalhador que seria mais bem
remunerado. Essa regra iníqua que limita a capacidade do trabalhador
resulta na perversidade do capital, do qual Marx, já havia declarado em
meio ao século XIX. Ao considerar a importância da valorização da mão
de obra do trabalhador em meio à organização do sistema capitalista, e
sua relevância na economia atual, que quando não respeitado, resulta
em regras de iniquidade. Questiona-se o que dizer da situação de emprego experimentada pelo trabalhador-preso, que não tem como migrar
para locais onde possa ser valorizado?
Educação no contexto da privação de liberdade.
A educação no contexto do cárcere é entendida, como direito ao acesso
no contexto da prisão, assegurado na C/F 1988, somente, com a criação
das Diretrizes Curriculares no ano de 2010, é que esse direito passa a
ser efetivado para as pessoas que se encontram privadas de liberdade.
Embora os aprisionados já possuíssem o direito ao acesso à educação
havia, portanto uma lacuna entre o direito e o acesso no sistema de ensino. Desse modo, questiona se no contexto da educação prisional as
possibilidades de acesso não poderão exercer o controle sobre os corpos aprisionados? Tais políticas sociais se caracterizam como uma das
estratégias de imposição ou punição para as pessoas que transgrediram
as regras ou normas sociais impostas pela sociedade capitalista e burguesa? Ou somente pelo caráter pedagógico. Metodologia: Trata-se de
um estudo qualitativo, de natureza descritiva das condições observadas
em uma Unidade Prisional e nas APAC´s. O referencial teórico e metodológico estabelece diálogo com autores do campo dos direitos humanos,
dos estudos territoriais; da educação e do trabalho. Discussão/resultados: O trabalho e da educação nas relações com o sistema prisional,
assumiremos a prisão como um território, compreenderemos as relações
de poder. O território da prisão delimita e condiciona as relações a partir
de regras, normas, critérios e exigências do sistema prisional e reforçam
o caráter de vulnerabilidade. É nesse espaço delimitado por hierarquias,
regras, normas, obrigações, disciplinas que se pode pensar o estabelecimento de redes políticas, econômicas, jurídicas, assistências, legais,
educacionais que ultrapassam os muros da prisão. Batista e Souza 2012:
p. 09. Nessa unidade prisional campo de pesquisa, o número de pessoas
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que não possuem acesso à educação formal é extremamente elevado.
A educação na prisão é de extrema importância na vida desses sujeitos
e contribuirá com a emancipação humana, valorização, construção da
identidade e, portanto, o trabalho e a educação são formas de conferir
dignidade a pessoa humana. O resgate da dignidade e a valorização do
trabalho e da educação do preso não podem ser apontados de forma
simplista, ou se quer ficar esquecida pelas políticas públicas. É importante dar voz e vez ao sujeito aprisionado, portador das garantias individuais
e sociais asseguradas pela Constituição Federal de 1988. Ao abordar
as questões relacionadas ao trabalho e a educação, toma-se o sujeito
na perspectiva do ser humano o ser sujeito de suas ações busca tornarse cidadão a despeito do contexto da prisão. O acesso ao trabalho na
perspectiva do direito do trabalho, passa muitas vezes, pelo viés da: subordinação, reabilitação social e caracteriza-se como uma das formas de
exploração, e da mão de obra. O trabalho, apresenta duplo caráter: de
um lado seu caráter pedagógico e as possibilidades de acesso na construção da autonomia dos sujeitos, e de outro, a expansão da exploração
do trabalho e as relações de poder sobre um corpo aprisionado no território do trabalho. “Ao propomos reflexões sobre o direito ao trabalho e a
educação no contexto prisional, acredita-se que a entrada dos aprisionados no território do trabalho e da educação na prisão” é normatizada por
olhares, vigilâncias, revistas, permissões, restrições e proibições. O Estado “protetor” se apresenta na “guarda do preso” na garantia dos seus
direitos e no dever de zelar pelo cumprimento da pena […].Percebe-se
que [….] esse “olhar protetor” dos direitos, parece-nos não se estender
para além dos seus muros. Batista e Souza 2012, P 7. Desse modo, muitos trabalhadores se submetem ao processo de exploração no trabalho
devido a necessidade de subvencionar as despesas, aos compromissos
econômicos conforme assegura a LEP/84, pois responsabiliza a pessoa
a ressarcir o Estado, pelas despesas dispensadas no período em que esteve sob sua custódia. Para ressarcir e subvencionar as despesas com
a família, muitos trabalhadores se submetem aos trabalhos pesados, expostos ao sol, degradante e aviltante em ambientes onde se acentuam a
correlação de forças entre empregados e empregadores. Desse modo,
muitas vezes os trabalhadores optam pelo trabalho na prisão e não pela
educação. Por questões culturais e de acesso, muitos aprisionados não
conseguem perceber através das oportunidades de acesso à educação
prisional a busca pela autonomia, conhecimento e emancipação Humana.
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Delinquência juvenil: vetores da criminalidade e sistema de
direito positivo
Felipe Miranda dos Santos
Universidade do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Criminologia, juvenil.
Área do conhecimento: Direito - 6.01.00.00-1
Introdução: Shecaira (2008, p. 101) indaga “se existe uma criminalidade
juvenil diferenciada ou se ela é parte de um contexto criminal maior, com
a mesma etiologia e mesmos vetores da criminalidade comum”. Tal formulação, por evidente, que ainda carece de uma resposta definitivo, até
mesmo em virtude de horizontes inexplorados e, sobretudo, dos aspectos difusos que permeiam as dificuldades empíricas de tal constatação.
Desenvolvimento: No ordenamento jurídico brasileiro, o comportamento
delinquente desencadeado por adolescentes não apresenta relevância
jurídico-penal, tal como ocorre em relação aos agentes maiores e capazes. Para fins de estruturação de mecanismos formais de controle, preferiu-se quanto àqueles, uma reação menos violenta, a qual se denominou
de medida sócio-educativa. Preferiu-se ainda, em detrimento de crime
ou delito, a expressão ato infracional, por trazer consigo uma carga epistêmica menos estigmatizante. Tais fenômenos, passam agora, por uma
leitura criminologia, no sentido de poder produzir uma análise, ainda que
efêmera acerca destas opções, as quais apresentam conteúdos multifacetários: ora político-criminal, ora socioeconômico. Tais leituras passam
pela análise dos vetores individuais – e micro-sociológicos – e estruturais
– macro-sociológicos. Conclusão: O fato é que os diversos modelos já
devidamente concebidos apresentam impropriedades, as quais variam
desde concepções retóricas não-científicas, até opções insuficientes na
perspectiva do método proposto, e que continuam a deixar sem resposta
a gênese do comportamento delitivo juvenil. Tais conclusões são evidentemente extraídas do contexto social hodierno, em que as crises aí instaladas, devem-se, sobremaneira, à ausência de conhecimento empírico
sobre o assunto, o que, por corolário, tem impedido a formulação de
respostas à altura para o fenômeno.
Contato: felipeconstitucionalista@yahoo.com.br
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Redução da idade penal: ainda um debate?
Beatriz Dias Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Idade penal, redução, projetos de lei, cláusula pétrea.
Área de conhecimento: Direito - 6.01.00.00-1
Introdução: A possibilidade de responsabilização penal de adolescentes
infratores pela prática de atos graves, a exemplo da violência física e
sexual, do porte de armas de fogo e do tráfico ilícito de drogas corresponde a um anseio presente, há tempos, em parcela considerável da
população. Atualmente, a presunção de absoluta inimputabilidade para
menores de dezoito anos encontra-se prevista no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do nosso Código Penal. A suposta ineficácia
desse critério para reprimir e prevenir comportamentos juvenis dotados
de gravidade social têm orientado nosso legislador a propor reformas no
ordenamento jurídico fundadas no senso comum teórico. São exemplos
a Proposta de Emenda à Constituição/PEC nº 21/2013, em trâmite no
Senado Federal, e a PEC nº 171/1993, em curso na Câmara de Deputados Federais. Desenvolvimento: A adoção do critério biológico de inimputabilidade penal, pelo legislador brasileiro, tem como pressuposto o dado
científico de que até os dezoito anos o ser humano ainda não possui
sua personalidade suficientemente formada para compreender as consequências penais dos seus atos com maturidade. No âmbito constitucional, a proposta encontra obstáculos como o reconhecimento, por parte
da doutrina, do patamar mínimo de dezoito anos como garantia individual
insuscetível de modificação por emendas (art. 60, §4º, inc. IV, C.F). Para
as ciências criminais, a redução da idade ainda revela a nítida tentativa
de se solucionar, por meio de um direito penal simbólico, conflitos socialmente negativos provocados quase sempre pela ausência de políticas
públicas de educação, saúde, moradia e emprego dignos. No ECA, a
garantia da proteção integral do menor conferida pelos artigos 227 e 228
da Constituição Federal também desaconselha a responsabilidade penal
de adolescentes porque, na prática, estes já cumprem medidas de internação retributivas apesar da sua finalidade oficial ser exclusivamente
educativa. Conclusão: Embora a redução da idade penal represente uma
legítima aspiração social decorrente da garantia de segurança pública,
questões de ordem prática sugerem cautela na análise do assunto para
que aspectos jurídicos e sociais importantes não sejam ignorados durante os debates públicos sobre o tema.
Contato: beatrizcoelho@univale.br
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Evolução do pensamento criminológico e a posição da criminologia
crítica
Guilherme Dutra Marinho Cabral
Universidade do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Pensamento criminológico, criminologia crítica.
Área do conhecimento: Direito - 6.01.00.00-1
Introdução: Molina e Gomes (2012, p. 30) definem Criminologia como
uma “ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo”. Todavia, a história do pensamento criminológico registra
que, em cada período do seu desenvolvimento, o objeto, o método e o
propósito científico que orientam o estudo do fenômeno criminal revelam-se distintos durante o curso dos discursos sobre a questão criminal.
Desenvolvimento: A Escola Liberal Clássica foi extremamente influenciada pelo movimento iluminista que vigorou entre a segunda metade do
século XVII e o final do século XVIII. Após a segunda metade do século XIX, a Criminologia se apropriou do método empírico de observação
dos fenômenos naturais para tentar identificar, no homem delinquente,
a causa determinante do seu comportamento delitivo. O século XX foi
marcado pelo surgimento da Criminologia sócio-estrutural, que pretendeu explicar o comportamento delitivo com fundamento na (des)estrutura
social. Por sua vez, a Criminologia Crítica destaca que a posição de classe ocupada pelo delinquente será determinante para a aplicação ou não
do rótulo de criminoso. Partindo desse último marco teórico, observa-se
que a disfunção existente entre a igualdade formal da lei e a sua aplicação desigual aos autores de fatos puníveis estabelece um vínculo oculto
entre o controle social e as relações de produção. Conclusão: Em que
pesem as contribuições teóricas fornecidas pelas correntes criminológicas desenvolvidas até a segunda metade do século XX, a base material
adotada pela criminologia crítica auxilia de modo seguro a compreensão
dos processos de criminalização e constitui vetor a orientar a adoção de
medidas de política criminal adequadas ao controle do crime e da criminalidade nas sociedades capitalistas.
Contato: guilhermedutra@adv.oabmg.orh.br
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I/Emigração em Itueta e Santa Rita do Itueto – a chegada
dos nonos e a partida de seus descendentes para a Itália
Sandra Nicoli
Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Palavras-Chave: Território, imigração italiana, emigração dos descendentes.
Área de Conhecimento: Migração – 6.06.03.03-8
Introdução: A imigração italiana para o Brasil, a partir do séc. XIX é caracterizada por ser uma imigração familiar com a maior procedência vinda da
região do Vêneto na Itália. O atual Estado do Espírito Santo, com projeto
imigrantista fundamentado na pequena propriedade, teve fundamental
importância em relação à vinda de imigrantes italianos para o Brasil. Minas Gerais foi destino secundário desses imigrantes. Este estudo analisa
os impactos da i/emigração em Itueta e Santa Rita do Itueto. Esses municípios, localizados na Microrregião de Aimorés situada na Mesorregião
mineira do Vale do Rio Doce, foram pontos de chegada de diversas famílias de migrantes italianos, vindos principalmente do Espírito Santo, no
início do séc. XX. Os sujeitos da pesquisa foram os descendentes mais
antigos residentes na região, e os descendentes que emigraram para a
Itália. Desenvolvimento: A chegada das famílias de imigrantes italianos
permitiu nova configuração ao território. No entanto, ao longo dos anos,
com o fracionamento das terras devido à herança dividida entre os muitos filhos dessas famílias, a sobrevivência dos descendentes, das gerações mais novas, na região, fica comprometida. Essa situação atrela-se
também à busca pela independência financeira e pela melhoria da qualidade de vida, dentro dos novos padrões de consumo. Tal circunstância
faz com que muitos descendentes, a partir de 1990, comecem a buscar
o reconhecimento da cidadania italiana com o principal objetivo de emigrar para a Itália. Conclusão: A partir dos relatos orais, entrevistas em
profundidade e revisão bibliográfica, conclui-se que enquanto os italianos
imigraram com o objetivo de permanecer no destino, seus descendentes
emigram com o objetivo de trabalhar, fazer poupança, investir e retornar
para a origem. A i/emigração são motivadas pela busca da melhoria de
vida, mas enquanto para a primeira essa melhoria se dá no território de
destino, para a segunda, a melhoria é projetada no território de origem.
Contato: nicolinicoli@hotmail.com
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