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APRESENTAÇÃO 
 
 

O I Simpósio de Letras Discurso, Texto e Contexto: Rumos e Perspectivas e o I 
Encontro de Iniciação Científica acontecerão nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2008, 
com conferências, minicursos, mesas redondas, comunicações coordenadas e 
individuais, painéis, lançamentos de livros e atividades culturais.  

O I Simpósio em Letras reunirá alunos de Graduação e de Pós-Graduação 
do UNIANCHIETA e de outras Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa, 
professores e pesquisadores das áreas de Letras, Lingüística e Ensino de Língua 
Materna e Estrangeira interessados nas discussões em torno de práticas discursivas e 
textuais e dos estudos literários.  

O I Encontro de Iniciação Científica estará aberto para alunos dos Cursos de 
Graduação do UNIANCHIETA, ligados ao Programa Institucional de Iniciação 
Científica, com apresentação nas modalidades de comunicações coordenadas, 
individuais e painéis.  

Os eventos estarão abertos para professores dos Ensinos Fundamental e  
Médio e das redes pública e particular, bem como para demais profissionais das mais 
diversas áreas. 

 
 

(Comissão Organizadora) 
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PROGRAMAÇÃO 
 

23/10/2008 
 
18h - Recepção dos participantes 
Local: Anfiteatro  
 
19h30 – Abertura  
Ms. João Antonio de Vasconcellos 
 
Apresentação cultural  
Grupo: Coral Anchieta In Concert - Alunos dos cursos de Letras e Matemática 
(Coordenação: Isabel Cristina Álvares de Souza) 
Apresentação cultural em LIBRAS (Coordenação: Alcebíades N. S. Junior) 
 
20h - Conferência de abertura  
Título: Leitura e escrita de si: discurso e identidade 
Conferencista convidada: Dra. Maria José Coracini (IEL/UNICAMP)  
Coordenação: Dra. Beatriz Eckert-Hoff  (UNIANCHIETA) 
Local: Anfiteatro 

 
 
24/10/2008 

 
13h30 às 16h30 
 
Minicurso 01  
Título: Perspectivas metodológicas nos estudos da linguagem  
Docente: Dr. Paulo Roberto de Almeida (UNIANCHIETA / UNINCOR)  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
Minicurso 02  
Título: Ficção e História na Literatura Contemporânea  
Docente: Ms. Gregório Dantas (UNICAMP/FACAMP)  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
Minicurso 03  
Título: Texto e contexto nas várias áreas da tradução: um caleidoscópio de desafios  
Docente: Dra. Alzira Allegro (UNIANCHIETA)  
Local: Prédio de Tecnologia 
 
16h30 às 17h – INTERVALO 
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17h - Sessão coordenada (Painel de pesquisa) 1  
Linha da Pesquisa: Estudos Literários: texto, crítica e teoria  
Título: Os estudos literários nas Iniciações Científicas do UNIANCHIETA.  
Coordenadoras: Dra. Flavia Trocoli / Ms. Rutzkaya Reis (UNIANCHIETA)  
Bolsistas de IC: Jaqueline S. Franco; Davi Pereira e Audrey Ludmilla Miasso  
Debatedora convidada: Dra. Vilma Sant’Anna Arêas (IEL/UNICAMP)  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
Sessão coordenada (Painel de pesquisa) 2  
Linha da Pesquisa: Práticas discursivas e textuais.  
Título: Circulação dos discursos: interação e didaticidade  
Coordenador: Ms. Clecio Bunzen (UNIANCHIETA)  
Bolsistas de IC: Fernanda A. de Oliveira, Tatiana Travassos e Mariana Oliveira 
(UNIANCHIETA)  
Debatedora convidada: Dra. Ana Lúcia de Campos Almeida (UNINCOR)  
Local: Prédio de Tecnologia 
 
18h30 – INTERVALO 
 
19h30 - Conferência 02  
Título: A crítica e a teoria literária contemporâneas  
Conferecista convidada: Dra. Vilma Sant’Anna Arêas (IEL / UNICAMP)  
Coordenação: Dra. Flavia Trocoli (UNIANCHIETA)  
Moderador: Dr. Jaqueson Luiz da Silva (UNIANCHIETA)  
Local: Anfiteatro 
 
25/10/2008 
 
09h - Conferência 03  
Título: Os estudos sobre a linguagem na escola: intervenções e mudanças  
Conferencista convidado: Dr. Valdir Barzotto (FE/USP)  
Coordenação: Ms. Clecio Bunzen (UNIANCHIETA)  
Moderador: Dr. Paulo Roberto de Almeida (UNIANCHIETA / UNINCOR)  
Local: Anfiteatro 
 
10h30 – INTERVALO 
 
11h - Conferência 04  
Título: Discurso da mídia sobre a língua  
Conferencista convidado: Prof. Dr. Sírio Possenti (IEL/UNICAMP)  
Moderadora: Dra. Maria Cristina de Moraes Taffarello (UNIANCHIETA)  
Bolsistas de I.C: Maria Muriel de Cássia Silva Prado e Priscila Ramos Bueno de 
Miranda  
Local: Anfiteatro  
 



 

IX 

Palestra  
Linha da Pesquisa: Práticas discursivas e textuais.  
Título: Aquisição de Língua Estrangeira - Cultura e Comportamento  
Palestrante: Ms. Elcio Souza (UNIANCHIETA)  
Aluna pesquisadora: Lucia Fontes  
Local: Prédio de Administração 
 
12h30 -  ALMOÇO  
 
14h - Comunicações coordenadas  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
15h30 -  Lançamentos de livros  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
16h - Painéis  
Local: Prédio de Tecnologia  
 
16h30 -  INTERVALO  
 
17h - Comunicações individuais  
Local: Prédio de Tecnologia 
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LANÇAMENTOS 
 
 
Dia: 25/10/2008 
Horário: 15h30 
Local: Hall do Prédio de Tecnologia 
 
Lançamento da Revista (on-line) Intersecções Curso de Letras 
UNIANCHIETA 
 

 
 
Lançamento de livros e revistas 

 
ECKERT-HOFF, Beatriz Maria. Escritura e Identidade: o sujeito-professor em 
formação. Campinas: Mercado de Letras / FAPESP, 2008. 
 
BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia. Português no ensino médio e 
formação do professor. São Paulo: Parábola, 2006. 
  
LEITE, Nina Virgínia de Araújo (Org.). Corpolinguagem – angústia: o afeto que 
não engana. Campinas: Mercado de Letras, 2006. 
Artigo da professora Flavia Trocoli  
  
LEITE, Nina Virgínia de Araújo; AIRES, Suely; VERAS, Viviane (Orgs.). 
Linguagem e Gozo. Campinas: Mercado de Letras, 2007. 
Artigo da professora Flavia Trocoli 
   
SIGNORINI, Inês (Org.). Significados da inovação no ensino de Língua 
Portuguesa e na formação de professores. Campinas: Mercado de Letras.   
Artigo do professor Clecio Bunzen  
 
SANTOS, Raquel Cristina dos.  Revista Teia Literária: Revista de Estudos 
Culturais. Rio de Janeiro: Editora PUC-RIO.  
Temática dessa edição: Metamorfoses políticas e culturais nos séculos XX e XXI
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RESUMOS: CONFERÊNCIAS 
 
 
Leitura e escrita de si: discurso e identidade 
 

Maria José Coracini (UNICAMP, IEL/DLA) 
 
Com o objetivo de problematizar questões teóricas sobre a leitura e a escrita, 
priorizando a escrita de si, pretendemos discorrer sobre as diferentes concepções que 
coexistem, hoje, no meio acadêmico e didático-pedagógico: desde a visão estruturalista 
até a (pós-)moderna, passando pela leitura e escrita no ciberespaço. Ler (ou 
interpretar) e escrever são gestos que pressupõem necessariamente a consideração da 
subjetividade e da identidade, assumida como complexa, sempre em movimento, 
representações provindas do outro, do outro de si. Considere-se que a perspectiva 
teórica que adotamos se encontra no espaço (sem espaço) – conflituoso, tenso e, por 
vezes, problemático – do entre (in-between, cf. Derrida) discurso-psicanálise-
desconstrução.  
 
Coordenação: Beatriz M. Eckert-Hoff (UNIANCHIETA / UNITAU) 
 

 
Estudos literários na contemporaneidade, linhas críticas, problemas e rumos 

 
Vilma Sant'Anna Arêas (UNICAMP) 

 
Discussão da perspectiva dos estudos literários, do ponto de vista das teorias da 
literatura e da “teoria” dos estudos literários e culturais de épocas mais recentes. A 
“teoria”, dizem, transformou a natureza dos estudos literários, não mais referidos à 
teoria literária (explicação sistemática a partir da natureza da literatura e dos métodos 
apropriados a analisá-la), e, sim, referidos a questões mais gerais, cuja relação com a 
literatura é apenas alusiva. Em suma a “teoria” é formada por um conjunto de textos 
cujos limites são difíceis de definir (questões de gênero (sexual), questões filosóficas, 
políticas, militantes etc). Exemplos: a crítica de raça e gênero a partir de “A menor 
mulher do mundo”, de Clarice Lispector; crítica literária de “Cerâmica”, de Carlos 
Drummond de Andrade. CERÂMICA: Os cacos da vida colados formam uma estranha 
xícara. Sem uso ela nos espia do aparador (em  Quatro poemas, 1962). 
 
Coordenação: Flavia Trocoli (UNIANCHIETA/ Outrarte-UNICAMP) 
Moderador: Jaqueson Luiz da Silva (UNIANCHIETA) 
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Discurso da mídia sobre a língua 
 

Sírio Possenti  (IEL/UNICAMP) 
 
Constata-se que não há, na imprensa, quando se trata de língua, algo semelhante à 
divulgação científica, mas apenas discursos que, genericamente, podem ser 
considerados "escolares", no sentido de que, na escola, os temas são tratados 
basicamente em termos de certo / errado. Além disso, a imprensa revela preconceitos, 
equívocos mais ou menos banais. Outro ponto particularmente equivocado é a 
questão do ensino das formas ditas corretas, que passam por dicas ou regras ad hoc. Os 
temas da moda, como o gerundismo e o internetês, são tratadas de forma bastante 
ingênua, revelando deficiência até mesmo na simples observação dos fatos. 
 
Moderadora: Maria Cristina de Moraes Taffarello (UNIANCHIETA) 
Bolsistas de I.C. participantes: Maria Muriel de Cássia Silva Prado; Priscila Ramos 
Bueno de Miranda (UNIANCHIETA) 
 
 
RESUMOS: SESSÕES COORDENADAS 
 
 
O legado de nossa miséria: herança, apropriação e transmissão em Machado 
de Assis  
 

Flavia Trocoli (UNIANCHIETA/Outrarte-UNICAMP) 
 

No Prólogo de Memórias póstumas, Machado de Assis coloca sem subterfúgios a 
questão da filiação, da herança e de sua apropriação. Não é por acaso que, na 
montagem dessa grande Cena da Literatura Brasileira, o prólogo discorra sobre 
herança e apropriação. Shakespeare, Dante, Goethe, Cervantes, Voltaire e, claro, a 
Bíblia são sedimentos para a configuração dos enigmas machadianos, mas não 
fornecem nenhuma explicação para eles. Tomar os grandes livros como pura forma a 
decifrar, situá-los na cena puramente enunciativa é o modo de apropriação de 
Machado de Assis. No último capítulo de Memórias póstumas, um saldo, um excesso, 
que é a derradeira negativa, anuncia um desejo de não transmitir, não deixar herdeiros. 
Isso se dá no plano dos enunciados. Herdeiro de Quincas Borba, Rubião morre louco. 
Não conseguiu apropriar-se de uma herança que permaneceu como pura 
contingência. Herdeiro de Bentinho ou Escobar, não se sabe, porque não há resposta 
para o dia da criação de Ezequiel, o filho de Capitu morre de febre tifóide. Nesses 
buracos deixados por filhos mortos ou não-nascidos, entraram Carlos Drummond de 
Andrade, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, que se inscrevem na 
cena enunciativa para se apropriarem do legado desse ''grande lascivo do nada”: 
Machado de Assis. 
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Estudos de literatura brasileira no novecentos  
 

Rutzkaya Queiroz dos Reis (UNIANCHIETA) 
 
A linha de pesquisa 'Estudos Literários: texto, crítica e teoria'  abriga em seu escopo o 
estudo da literatura do novecentos no Brasil, época de engajamento para a formação 
de uma literatura brasileira, e momento também oportuno para a formação de nomes 
literários e de um público - leitor. Nesse quadro destacam-se vários nomes e obras, 
dentre eles o de Machado de Assis, que embora seja hoje conhecido como grande 
autor da prosa, teve em sua época boa acolhida e amplo reconhecimento como poeta. 
O projeto A Literatura e os nomes Literários do XIX no Brasil propõe o aprofundamento 
dessas questões, tendo como primeira pesquisa "Fontes de leitura e uma biblioteca de 
Machado de Assis em Crisalidas", que num estudo pontual e sistemático de 
identificação dos textos originais das epígrafes que constam nesse primeiro livro de 
poemas de Machado, pretende traçar um percurso de leitura para a composição de 
Crisalidas, o modus operandi do poeta, para mais tarde revelar que diálogos Machado 
propunha para sua geração, e conseqüentemente que nome literário o poeta 
configurava para si mesmo ao adotar essa postura.  
 
Alunos de Iniciação Científica envolvidos nesses projetos: Jaqueline Silva Franco;  
Davi Pereira; Audrey Ludmilla do Nascimento Miasso (UNIANCHIETA) 
 
Debatedora convidada: Vilma Sant’Anna Arêas (IEL / UNICAMP) 
 
 
Circulação dos discursos: interação e didaticidade 
 

Clecio Bunzen  (UNIANCHIETA) 
 
Esta sessão coordenada tem como objetivo apresentar alguns pressupostos teóricos e 
metodológicos do projeto Circulação dos discursos: interação e didaticidade, inserido na linha 
de pesquisa “Práticas discursivas e textuais” do curso de Letras (Unianchieta). De 
forma geral, pesquisamos os diferentes processos e mecanismos de funcionamento 
lingüístico-discursivo na/para a constituição de efeitos de sentido. No nosso projeto, 
escolhemos compreender os traços de didaticidade e/ou estilo didático como central para 
analisarmos alguns gêneros e discursos específicos, produzidos em determinadas 
esferas da atividade humana (escola, ciência, mídia impressa e televisiva). Inseridos em 
um uma abordagem dialógica do discurso de base bakhtiniana (Brait, 2004; Authier-
Revuz, 1999), investigamos determinadas facetas da dinamicidade das interações em 
contextos específicos, priorizando a construção e negociação dos sentidos que 
ocorrem nas interações verbais e não-verbais para co-construção e transmissão do 
conhecimento. Durante a nossa exposição, focalizaremos alguns traços de didaticidade 
(Moirand, 2000) no processo de transmissão de saberes, com destaque para: traços de 
reformulação intradiscursiva; procedimentos de definição, de exemplificação; de 
citação e a própria multimodalidade. Para exemplificar, traremos alguns exemplos das 
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pesquisas de Iniciação Científica que analisam livros didáticos, livros de 
divulgação/popularização científica, programas televisivos, projetos didáticos e aulas 
que apresentam saberes sobre a língua(gem).  
 
Alunos de Iniciação Científica envolvidos no projeto: Fernanda Aparecida de Oliveira; 
Tatiana Travassos; Mariana Oliveira (UNIANCHIETA) 
Debatedora convidada: Ana Lúcia de Campos ALMEIDA (UNINCOR)  
 

 
Aquisição de Língua Estrangeira - Cultura e Comportamento 
 

Elcio Souza (UNIANCHIETA / UNIBERO) 
 

Aprender um idioma estrangeiro nos dias de hoje é currículo mínimo de qualquer 
profissional bem qualificado e comprometido com sua formação. Vários institutos de 
idiomas e escolas bilíngües oferecem a chance de absorver a língua alvo de acordo 
com sua própria metodologia e abordagem. Mas, como melhor aprender o idioma? 
Alguns fatores realmente influenciam a aquisição de um segundo idioma, como, por 
exemplo, a compreensão do comportamento típico de falantes da língua alvo e traços 
culturais específicos e gerais. Nesta apresentação, alguns aspectos do comportamento 
e da cultura de países de língua inglesa serão discutidos para que o participante tenha 
uma melhor visão de seus falantes, de como pensam e agem e, assim, ampliem suas 
habilidades de aceitação e absorção da língua que objetivam falar fluentemente. 
 
Aluno de Iniciação Científica envolvido no projeto: Lúcia Fontes (UNIANCHIETA) 
 
 
 
RESUMOS: MINICURSOS 
 

 
Perspectivas metodológicas nos estudos da linguagem 
 

Paulo Roberto de Almeida (UNIANCHIETA / UNINCOR) 
  
A compreensão das diferentes concepções teóricas de linguagem, língua e sujeito traz 
fortes implicações para o modo como se olha para o objeto de pesquisa. Procurar-se-
á, pois, neste minicurso, uma reflexão de cunho teórico-metodológico, apoiada na 
perspectiva de que quaisquer conceitos, categorias que se queira trabalhar deverão 
estar coerentemente norteados pelos fundamentos teóricos que os sustentam. 
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Ficção e História na Literatura Contemporânea 
 

Gregório Dantas (UNICAMP/FACAMP) 
 
O objetivo do curso é expor e debater alguns temas e procedimentos literários 
centrais para a ficção contemporânea, principalmente a relação entre ficção e história. 
Para tanto, será necessário fazer um preâmbulo inicial sobre o conceito de romance 
histórico, suas premissas básicas e suas transformações, principalmente entre o século 
XIX e XX, mudanças que espelham a distância conceitual e estética entre o realismo 
oitocentista e o chamado romance pós-moderno de nossos dias. Em seguida, serão 
apresentados o conceito de “metaficção historiográfica”, estabelecido por Linda 
Hutcheon, e um corpus ficcional selecionado e representativo de como se estabelece a 
relação entre ficção e história no romance contemporâneo (John Fowles, Salman 
Rushdie, Umberto Eco). Finalmente, debateremos como estes conceitos podem 
iluminar nossa compreensão das literaturas portuguesa e brasileira contemporâneas. 
Após uma breve exposição panorâmica da situação do romance português após a 
Revolução dos Cravos (Herberto Helder, António Lobo Antunes, Helder Macedo), 
analisaremos a obra romanesca de José Saramago — e, mais especificamente, o 
romance O ano da morte de Ricardo Reis (1984). Já a respeito da ficção brasileira, 
comentaremos o romance Nove noites (2002), de Bernardo Carvalho. Sem ser 
propriamente um romance histórico, sua leitura pode sugerir outras configurações 
possíveis para a relação entre romance, história, memória e identidade. 
 
 
Texto e contexto nas várias áreas da tradução: um caleidoscópio de desafios 

 
Alzira Allegro (UNIANCHIETA) 

 
O minicurso tem por objetivo discutir brevemente alguns aspectos teóricos relativos à 
tradução, levantando, ao mesmo tempo, questões comuns e específicas das diferentes 
áreas (tradução literária, jornalística, jurídica, comercial, técnica, científica etc), com as 
quais o profissional se defronta: problemas de estilo, registro, jargão, escolhas lexicais, 
perdas, ganhos, omissões, acréscimos, notas explicativas etc. Os participantes terão a 
oportunidade de praticar efetivamente - e, ao final, discutir - a tradução de pequenos 
fragmentos envolvendo algumas dessas áreas. 
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I SIMPÓSIO DE LETRAS 

DISCURSO, TEXTO E CONTEXTO: RUMOS E 
PERSPECTIVAS 

 
 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 01 
 

(Des)construções discursivas e subjetivas: linguagem, educação e mídia 
 
Coordenadora: Márcia Aparecida Amador  Mascia  (Letras e Mestrado em Educação - 
USF) 
 
Inserida na área da Lingüística Aplicada, entendida esta como uma área que estuda a 
linguagem em seus usos, e mais particularmente compartilhando dos pressupostos da 
análise do discurso - que entende que o discurso se realiza no entrecruzamento do 
histórico-social e do lingüístico e cuja análise, também, se opera na tensão entre a 
descrição e a interpretação (Pêcheux, Discurso – Estrutura ou Acontecimento) -, esta 
Comunicação Coordenada pretende apresentar trabalhos finalizados e em andamento, 
no âmbito da graduação (curso de Letras) e da pós-graduação stricto-sensu (Mestrado 
em Educação) da Universidade São Francisco. Os trabalhos visam problematizar o 
discurso e o sujeito, a partir das seguintes instâncias: da (des)construção de 
estereótipos a partir das gírias, tomadas como materialidade lingüística em uma 
telenovela; da (des)construção de efeitos de sentido de guerra e de paz,  a partir da 
análise discursiva de falas de Bush e de Gandhi; da problematização do desejo e da 
necessidade de se aprender uma Língua Estrangeira no mundo contemporâneo e dos 
deslocamentos dos sujeitos materializados em seus discursos; das representações 
imaginárias de sujeito da educação manifestadas lingüisticamente em uma revista 
pedagógica de âmbito nacional. Em última instância, as discussões empreendidas e os 
trabalhos apresentados pretendem nos incitar a (re)pensar o papel da linguagem, da 
escola, da educação, do ensino-aprendizagem de línguas e da mídia no mundo 
contemporâneo e o sujeito como efeito de sentido. Assim sendo, esperamos que pelas 
problematizações, pelos questionamentos, pelas (des)construções empreendidas pelos 
trabalhos aqui acenados possamos promover alguns deslocamentos nos sujeitos e na 
educação. 
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O discurso televisivo: uma análise de estereótipos a partir das gírias em “Vidas 
Opostas” 
 
Janet Erbst Vilela Gonçalves (USF)   
Orientadora: Márcia Aparecida Amador Mascia (USF) 

marciaaam@uol.com.br 
O presente trabalho, fruto de meu Trabalho de Conclusão de Curso, realizado no 
curso de Letras da Universidade São Francisco, tem por objetivo refletir acerca do uso 
da gíria como construtora  de estereótipos no discurso televisivo, à luz da Análise do 
Discurso de linha francesa e da Sociolingüística. A pesquisa partiu da hipótese de que 
as telenovelas, em relação às outras fontes de entretenimento e informação, por 
construir um estilo próprio, através da interface ficção/realidade, interferem e 
legitimam certos padrões de comportamento do telespectador ao criarem personagens 
típicos e estereotipados que são  construídos pelo discurso, no qual a gíria teria um 
papel crucial. Para verificar a veracidade dessa hipótese, problematizamos o papel do 
gênero telenovela, levantamos os efeitos de sentido do uso das gírias como construtor 
de identidades, apontamos as materialidades lingüísticas nas quais tais efeitos se 
manifestam e mostramos as marcas lingüísticas responsáveis por tais efeitos através de 
seis cenas gravadas em VHS de interações de linguagem entre diferentes personagens 
da novela Vidas Opostas, exibida pela Rede Record, no período de 09 a 14 de julho de 
2007, no horário das 22 horas. Através do procedimento analítico, concluímos que a 
gíria  consiste em um recurso lingüístico construtor de identidades e/ou estereótipos e 
que, certamente, aparecem nas falas  dos personagens com o intuito de atingir o 
telespectador. 
 

 
Bush e Gandhi: efeitos de (d)enunciação de guerra e de paz 
 
Samira Kassouf Lena (USF) 
Orientadora: Márcia Aparecida Amador Mascia (USF) 
marciaaam@uol.com.br 
A pesquisa, ainda em andamento, busca discutir o poder e repercussão da linguagem 
na sociedade em dois contextos, ora semelhantes, ora distintos. Semelhantes, pois os 
sujeitos investigados- Bush e Gandhi- assumiram papéis de líderes, defenderam, 
embora cada um a seu modo, ideais e interesses de uma comunidade específica. Já 
diferentes, porque seus discursos, o modo como foram construídos, a base junto aos 
elementos da língua nos níveis pragmático, semântico, morfológico, operam em um 
extremo (oposto), resultando Bush, na guerra, e Gandhi, na paz. Pensando na atual 
situação das relações exteriores, nos conflitos políticos, no jogo de interesses 
econômicos, especialmente, entre grandes potências como os Estados Unidos e para 
com o restante do globo, são problematizadas e comparadas a(s) ideologia(s) 
presentes nos discursos dos dois líderes. Ainda, algumas noções de sujeito para a 
Análise do Discurso, modalidades discursivas ao invés de tipologias, atos de fala e as 
ligações entre ordens discursivas e sociais. Sendo assim, questionamos, 
primordialmente, quem são esses sujeitos e quais histórias de vida e experiências 
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contribuíram para a constituição do caráter de cada um e como seus discursos foram 
influenciados e adquiriram o formato que conhecemos. Este trabalho é um incentivo à 
percepção crítica da linguagem, pois esta, ao passo que liberta e salva, também 
aprisiona e mata. É uma arma que quem a domina, pode subjugar o mundo.  
   
 
Emergências subjetivas na contemporaneidade: entre o desejo e a necessidade 
de uma Língua Estrangeira 

 
Priscila Pereira Carneiro (USF)  
Orientadora: Márcia Aparecida Amador Mascia (USF) 

marciaaam@uol.com.br 
Esta comunicação pretende apresentar os resultados parciais de um Trabalho de 
Conclusão de Curso, em andamento no curso de Letras da Universidade São 
Francisco, Itatiba, que tem por objetivo teorizar e investigar sobre as questões da 
aprendizagem de línguas estrangeiras no que tange ao sujeito/ identidade, dentro de 
uma perspectiva discursiva.  Abordando temas como o conflito interno dos imigrantes 
quanto a sua situação de sujeito cindido, moderno e polifônico X  cultura e tradição, 
qual seja, entre o valor da língua materna e o da língua estrangeira, tecemos 
comentários sobre o simbólico, o real e o imaginário, no âmbito da psicanálise. 
Também apresentamos considerações sobre o que pode causar o sucesso ou o 
fracasso dos alunos desejosos de aprender uma língua estrangeira, desmistificando o 
famoso dom para aprender línguas. Através das análises discursivas das entrevistas 
feitas com estrangeiros e nativos e questionários respondidos via ciberespaço,  
pretendemos levantar os pontos acima acenados. Portanto, pensamos  ser relevante 
para o estudo de Lingüística Aplicada entender a questão do desejo e da necessidade 
dentro da problemática ensino e aprendizagem de língua estrangeira, de modo a 
promover reflexões e possíveis desestabilizações neste contexto.  
 

 
Discurso e sujeito na “Pátio – revista pedagógica”: (des)vendando os regimes 
de verdade 
 
Olinda de Cássia Garcia Sando (USF) 
Orientadora: Márcia Aparecida Amador Mascia (USF) 

marciaaam@uol.com.br 
Este trabalho envolve uma análise discursiva de textos-reportagens presentes na 
“Pátio – Revista Pedagógica” e é fruto de  uma pesquisa em andamento junto ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – Linguagem, Discurso e 
Práticas Educativas. Por esta análise, buscaremos responder às seguintes perguntas: 
em que medida a Pátio instaura “novos regimes” de verdade com relação aos 
pressupostos filosóficos educacionais? Que concepção de sujeito emerge dos 
discursos dessa revista? O embasamento teórico que nos tem norteado nesta reflexão 
envolve pensadores e estudiosos que tratam da modernidade, da pós-modernidade e 
da análise do discurso de linha francesa. Trabalhamos, também, com a noção de 
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“regime de verdade” emprestada de Foucault na obra “Microfísica do Poder”. Em 
uma primeira percepção da análise, podemos concluir que os pressupostos filosóficos 
da pedagogia crítica perpassam o imaginário discursivo deste periódico, pois em seu 
objetivo inicial já nos é declarado que seus textos devem retratar, de maneira crítica, a 
sociedade na qual estão inseridos para que nela ocorram mudanças. A promessa da 
emancipação política trata-se, como constatamos, de um dos pilares desta pedagogia 
crítica que tem como pressuposto o sujeito cartesiano, sujeito da razão e do controle 
de seu dizer. A pesquisa, em última instância, pretende problematizar esse sujeito, 
contrapondo-o ao sujeito da pós-modernidade, entendido este como que perpassado 
pela ideologia e pelo inconsciente, sujeito-contingente, não agente e para o qual a 
transformação social se opera através de “pequenas e intermináveis revoltas” 
(Rajchman, 1987, citando Foucault).  
 

___________________________________ 
 

 
COMUNICAÇÃO COORDENADA 02 

 
 

Questões sobre humor e mídia na perspectiva da Análise do Discurso 
 

Coordenadora: Maria Cristina de Moraes Taffarello 
 
Esta comunicação coordenada objetiva expor as pesquisas nas iniciações científicas do 
curso de graduação em Letras no UNIANCHIETA, enfocando as estratégias 
lingüístico-discursivas que constroem o discurso opinativo-jocoso no gênero 
jornalístico impresso. O humor, tomado como campo de estudo, exige uma 
abordagem interdisciplinar; nesse sentido, contribuições da Sociologia da Linguagem, 
da Psicanálise, da Filosofia, entre outras áreas do saber, aliam-se aos estudos 
lingüísticos. No jornal, o humor não se restringe a seções específicas, embora 
encontre seu apogeu de manifestação em tiras, charges e crônicas. As duas últimas 
revelam processos argumentativos, na perspectiva da análise do discurso, das práticas 
discursivas e das diversidades lingüísticas. As tiras às vezes revelam processos 
argumentativos, como se deseja também provar. Essa cultura do espetáculo (Pêcheux) 
tem um horizonte comum: a visão da linguagem como prática que envolve os atores 
sociais em interação discursiva e o grupo a que pertencem. Tais textos são 
especialmente ricos no que diz respeito à tarefa de explicitar seus efeitos de sentido. 
Sustentadas pelas propostas da Análise do Discurso de origem francesa, as pesquisas 
se propõem a descrever as articulações entre a materialidade da enunciação, sua 
circulação na mídia, seu controle por princípios relacionados ao poder, seu 
armazenamento em um arquivo histórico, seu dialogismo no sentido bakhtiniano. 
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Análise do discurso em crônicas humorísticas no jornal 
 
Maria Muriel de Cássia Silva Prado (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina de Moraes Taffarello (UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho se inscreve no âmbito da Análise do Discurso Francesa, aberta à visão 
da Heterogeneidade Discursiva. Trata-se do estudo de crônicas de humor midiático, 
inclusive on-line, publicadas em colunas dos jornais Folha de S. Paulo e O Estadão, 
escritas por três conhecidos cronistas: Moacyr Scliar, Marcelo Rubens Paiva e Luís 
Fernando Veríssimo. Pretendemos analisar, entre outras coisas, se o contexto 
histórico-social está de acordo com o público e onde se encontram indícios de 
argumentação, isto é, de que forma o autor “convence” o leitor a respeito do que está 
dizendo, incluindo aqui as marcas lingüísticas de polifonia, segundo Bakhtin. Também 
se pretende verificar quais temas são mais comuns, além de analisar como são e de 
que forma acontecem os processos de enunciação de tais crônicas. Apesar do fato de 
haver inúmeras teorias, sejam lingüísticas, literárias, psíquicas etc., que se interessam 
por análise de textos de humor, essas focam sobretudo as piadas, ou texto mais 
curtos. Esta análise foi estendida a textos mais longos com o intuito de estudar como 
o humor se materializa, por meio de diferentes recursos lingüístico-discursivos, e qual 
o seu objetivo. Para tal, temos de ir pelo caminho de sua construção.  Inseridos no 
círculo bakhtiniano, embasamo-nos sobretudo em Pêcheux, Mainguenau e  Possenti.  
Também nos apoiamos na teoria sobre os chistes de Freud. 
 
 
Tiras de Calvin: uma proposta de análise discursiva 
 
Priscila Ramos Bueno de Miranda (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina de Moraes Taffarello (UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos de sentido discursivo de humor de 
algumas tirinhas do personagem Calvin de Bill Watterson, no Jornal O Estado de São 
Paulo. Serão analisados o contexto, o léxico, a argumentação, a ironia, e o ethos 
(Ducrot), particularmente como a imagem de si provoca o riso, dentro do discurso 
dito infantil. Hoje em dia há muitas publicações sobre o humor em várias áreas, e isso 
desfaz algumas definições fechadas sobre o que seria o humor: “aquilo que nos causa 
riso”, ou “aquilo que é engraçado”.  A própria Lingüística mostra como o humor é 
um campo rico em estudos, principalmente dentro da Análise do Discurso. O humor 
não se dá apenas pelo fato de as crianças serem engraçadas ou por esse humor ser 
intencionalmente provocado. Possenti nos mostra que o humor também acontece 
pelo fato de as crianças falarem aquilo que é proibido de ser falado pelos adultos, e 
estes acharem que as crianças não sabem de um assunto polêmico como sexo ou 
política. Com base em teorias bakhtinianas, estudaremos os conceitos de 
Maingueneau, o qual afirma que o humor se dá pelo falante de acordo com sua 
posição discursiva, e não necessariamente ao discurso em si; em Calvin, que
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simplesmente “diz”, o seu ato de dizer revela o ethos de um menino de seis anos que 
apresenta, em seu discurso, tabus, falas típicas do universo adulto e ideologias 
(Althusser). 
 

___________________________________ 
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COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 
 
 

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 01 
 
 
A Produção de textos em livros didáticos de Português  
 
Jussara Aparecida Marques; Marli Miranda Martins de Araújo; Valderez Nogueira de 
Carvalho Gomes Pereira (FACULDADES NETWORK) 
 
O Livro Didático, devido a sua importância como instrumento educacional, é objeto 
de estudo por especialistas em educação - para analisar/garantir sua qualidade - e 
objeto de interesse dos governantes, que criam diversos mecanismos de controle com 
o objetivo de manter a “execução” do currículo nacional. Por esta razão, analisamos, 
na disciplina Seminário Integrador e Pesquisa Educacional II, dois livros didáticos de Língua 
Portuguesa, destinados a alunos do 2º ciclo do Ensino Fundamental I com o intuito 
de observar o tratamento dado ao ensino da produção textual e suas inter-relações 
com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
(1997). Para tanto, fundamentamos nossa perspectiva analítica em Antunes (2003), 
que salienta que um dos pontos cruciais para a aprendizagem da escrita é a construção 
de uma efetiva interlocução/interação. O “outro” é a base para a formulação de um 
texto, que há algo a ser dito e que o objetivo da escrita é atingir a réplica/resposta de 
outros sujeitos. Nossos primeiros resultados apontam uma questão problemática que 
ainda não foi incorporada aos livros didáticos de Português: a da definição de 
interlocutores nas atividades voltadas à produção de textos. Os livros analisados, por 
exemplo, apresentam em maior quantidade a reescrita de textos e auxiliam pouco na 
elaboração de novos textos. Além disso, são poucas as atividade de escrita que 
sugerem algum tipo de interlocução, assim como uma posterior divulgação dentro ou 
fora da escola, ações básicas para formação do leitor/escritor autônomo. 
 
Participantes da Pesquisa: Miriam da Silva Coelho; Simone Maria Figueroa Bachega 
(FACULDADES NETWORK) 
 
 
O discurso interativo virtual: a (nova) escrita de adolescentes e adultos 
 
Eliana Maria Severino Donaio Ruiz (USF) 
 
Este trabalho tem por objetivo investigar o discurso em interações síncronas por 
escrito que ocorrem em ambiente virtual, mais especificamente, em conversas tecladas 
do MSN e do gmail. Na análise procuramos mostrar até que ponto a variável faixa 
etária é determinante na configuração de uma (nova) escrita, no contexto da 
hipermodernidade. Buscamos compreender que efeitos de sentido emergem das novas 
tecnologias de comunicação na escrita de internautas adolescentes e adultos: daqueles 
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que se deixam atravessar pela tela e daqueles que apresentam um distanciamento 
relativo à escrita, mas que ainda se vêem fortemente atravessados pelo papel. O 
trabalho, portanto, visa a discutir como a idade do escrevente pode estar denunciando 
a existência de um processo, em curso, de distanciamento cada vez maior entre o 
discurso dos mais velhos e o dos mais novos. Para isso, recorremos aos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso de linha francesa e a algumas contribuições dos 
Estudos Culturais. 
 
 
O desafio de aliar o livro didático a um ensino eficaz dos gêneros textuais 
 
Karin Rodrigues Vianna (Pós UNIANCHIETA) 
  
O objetivo desta apresentação é discutir o trabalho final da disciplina “Gêneros do 
discurso na alfabetização”, no curso de pós-graduação em Alfabetização e Letramento 
(Unianchieta). Muitos professores encontram na sala de aula o desafio de aliar o uso 
do livro didático a um ensino eficaz dos gêneros textuais. É possível, com 
planejamento, tirar o máximo proveito do material didático e torná-lo importante 
ferramenta no ensino dos gêneros, mesmo que, segundo Bunzen (2006), estes não 
tratem o gênero como objeto de ensino. O autor afirma que, para o professor 
conseguir adaptar os gêneros apresentados no livro didático a sua realidade, é 
necessário que consiga reconhecer o objeto de ensino e os objetivos didáticos que o 
autor do material propõe. O professor que utiliza tais materiais didáticos tem que ter 
claro que somente a diversidade não garante a formação de um leitor crítico e 
autônomo (Bunzen, 2006). Por esta razão, proponho um trabalho voltado ao 1° ano 
do Ensino Fundamental, em que é comum os livros didáticos trazerem o gênero 
propaganda comercial para ser reconhecido pelos alunos. No entanto,  as atividades 
descritas não são o suficiente para que esse gênero seja trabalhado de forma a não ser 
apenas visitado (Barbosa, 2001). Através de atividades complementares, acredito ser 
possível propor a classe o desafio de aprofundar o conhecimento e o uso deste 
gênero, enfocando os seguintes tópicos: criação de agências de propaganda, 
concorrência, seleção dos produtos, veículo de propaganda, criação do material de 
propaganda etc. 
 
 
Linguagem e discurso em enunciados de exercício de Língua Portuguesa 
 
Édina Maria Pires da Silvaedinapcardoso@ig.com.br 
Orientadora: Anna Maria Marques Cintra (PUC/SP) 
 
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre a representação da 
subjetividade no Jornal do Aluno São Paulo faz Escola - Edição Especial da Proposta 
Curricular fev/2008 Ensino Médio. O referencial teórico utilizado é a teoria da 
enunciação de Benveniste (1958), especificamente, a noção de subjetividade na 
linguagem e os estudos da Lingüística Textual sobre a concepção de texto. No que se 
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refere à subjetividade, podemos entendê-la como um locutor sendo capaz de se 
propor como sujeito. Essa proposição tem como condição a linguagem, o homem se 
constitui como sujeito na e pela linguagem. A subjetividade também é percebida 
materialmente em um enunciado por meio de algumas formas (dêixis) que a língua 
empresta ao indivíduo que quer enunciar; e, quando o faz, transforma-se em sujeito. 
Partindo do pressuposto de que uma das estratégias de aprendizagem é a interação 
pela linguagem por meio da interlocução entre o locutor e o alocutário, temos por 
objetivo averiguar marcas de subjetividade em uma proposta de atividade de Língua 
Portuguesa, evidenciando sua importância em texto curto com seqüência instrucional. 
Para tanto, foi feita a análise da enunciação em uma atividade escrita do referido 
jornal.  
 

___________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 02 
 
 
A Imagem como recurso discursivo no livro didático de Ciências 
 
Cristina Cezario; Deyvid Oliveira; Edivaldo Lauro; Sebastião Pereira da Silva Filho 
(FACULDADES NETWORK)  
 
Este trabalho tem como objetivo indicar que estudos recentes mostram a importância 
da imagem como recurso dialógico importante na sala de aula.  Mendonça e 
Tomazello (2002.p.152), citando Reigota dizem que a imagem é uma "forma de 
linguagem que possibilita o exercício de leitura/desconstrução/reconstrução (...)”.  Nossos estudos, 
dentro da disciplina de seminário integrador II no curso de pedagogia das faculdades 
Network, se propõem a analisar a imagem, seja ela - foto, desenho e/ou esquema no 
livro didático de ciências: "Ciências naturais", da 2º série do ensino fundamental I. 
Investigamos como as imagens são trabalhadas pela proposta didática e os modos que 
o autor/editor/ilustrador apresenta-as para ensinar conceitos específicos para os 
alunos. Além disso, discutimos o tratamento que o PNLD (Programa Nacional de 
Avaliação do Livro Didático) dá as imagens e ilustração no livro didático. Nossos 
resultados mostram que é importante um olhar para as imagens que compõem o livro 
didático e suas diversas funções: ilustrar, ornamentar, auxiliar na compreensão de 
determinados conteúdos e conceitos, etc. A análise do livro apontou para que o 
desenho cria situações múltiplas de conhecimento, o esquema traz a explicação de 
conceitos e a foto reforça o trabalho realizado através da visualização da realidade. O 
referencial teórico que nos auxiliou na construção da pesquisa foi: ANDRADE 
(2007), BELMIRO (2000), BUNZEN (2008), CAMPOS (1995), pois são trabalhos 
que discutem a utilização de imagens para o ensino da disciplina escolar Ciências ou as 
características do livro didático. 
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Leitura de fotografia: o que dizem os PCNs e o que fazem os livros didáticos? 
 
Elda Costa Góes (FACULDADES NETWORK) 
 
Esta apresentação tem como objetivo apresentar nosso projeto de Trabalho de 
Conclusão de Curso em Pedagogia sobre a leitura de imagem na esfera escolar, 
especialmente o uso de fotografias nas unidades didáticas que compõem os livros 
didáticos de Português e Geografia. Nossa pesquisa caracteriza-se, então, como uma 
análise documental (Lüdke & André, 1986) de três livros didáticos, publicados 
recentemente, para interlocutores específicos: alunos do Ensino Fundamental I e 
jovens e adultos. A análise discute o tratamento da fotografia nos documentos oficiais 
que servem de base para elaboração de propostas didáticas para escolas públicas: os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e o Referencial Curricular para Educação de 
Jovens e Adultos (1997). A pesquisa que estamos realizando quer chamar a atenção 
dos educadores para os possíveis usos e funções da fotografia no processo de ensino-
aprendizagem. O referencial teórico que utilizamos compreende a leitura como prática 
social (Antunes, 2003; Bunzen & Mendonça, 2008; Kleiman, 2007; Rojo, 2002) e as 
práticas de letramento visual como questões essenciais para compreender os modos 
de ler (Azevedo, 1998; Camargo; 2006, Kellner, 1995). Nossos primeiros resultados 
apontam que a fotografia é primeiramente utilizada nos livros didáticos como 
ilustração e, em poucos momentos, é utilizada como recurso didático ou como objeto 
de ensino. Nos PCN e no Referencial Curricular (EJA), a indicação no que diz 
respeito ao uso da fotografia é limitada como recurso didático e objeto de ensino. 
Neste sentido as indicações que os documentos propõem dizem respeito ao uso da 
ilustração como forma de antecipar o conteúdo do texto verbal.  
 
 
A oralidade na sala de aula de Ensino Fundamental: reflexões acerca da prática  
 
Vivian Sotelo de Siqueira Mesquita (USF) 
 
Este trabalho busca analisar e refletir sobre as propostas pedagógicas relacionadas à 
oralidade, que são desenvolvidas no trabalho com crianças do Ensino Fundamental I, 
tendo como referencial de análise a teoria da enunciação proposta por Bakhtin e a 
perspectiva histórico-cultural. O nosso estudo se apóia também em discussões sobre 
uma concepção constitutiva de linguagem e gêneros do discurso (Bakhtin, Smolka, 
Barros, Faraco); oralidade, gêneros orais (Marcuschi, Schneuwly & Dolz); concepção 
de letramento (Kleiman) e de aprendizagem como um processo que se dá pela 
mediação simbólica (Vygotsky). Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolhemos 
uma sala de 2ª série do Ensino Fundamental I, de uma escola pública de uma Rede 
Municipal de Ensino da Grande São Paulo. A pesquisa de campo está em processo de 
análise das videogravações. A pesquisa de campo compreende o período de outubro 
de 2007 a agosto de 2008. A metodologia de pesquisa adotada para essa investigação é 
a qualitativa e as análises seguirão os princípios teórico-metodólogicos da análise das 
interações, baseados naqueles traçados por Vygotsky, objetivando um olhar minucioso 
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sobre como vêm sendo desenvolvidas as propostas pedagógicas com a linguagem oral 
e sobre o processo de interação dos sujeitos nestas situações propostas. 
 
 
A leitura das imagens através dos manuais de instruções de brinquedos 
 
Rosana Ramos (FACULDADES NETWORK) 
 
Em nosso Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, compreendemos as 
múltiplas linguagens que ocorrem na hora do brincar e as experiências que circulam 
nesse meio tempo. De maneira especial, a criança realiza uma leitura de imagens, 
desenvolve outra linguagem e brinca com os manuais de instruções que aparecem em 
alguns brinquedos para montagem. Nessa expectativa, a criança entra em contato com 
as imagens, dando início para outro tipo de leitura. Baseando-se nessas imagens, o 
nosso foco temático sobre elas, justifica-se por apostarmos que, assim como as 
histórias orais e escritas, as imagens também nos formam, informam, ensinam, 
brincam e são também poderosas formas de interação. Portanto, as imagens que 
aparecem nos manuais de instruções de brinquedos, ao mesmo tempo em que 
ensinam e informam, proporcionam várias linguagens que ocorrem espontaneamente 
em diversas situações no decorrer da leitura na hora do brincar. Nossa pesquisa tem 
como objetivo enfocar os movimentos e as linguagens que as crianças realizam ao 
fazer uma leitura antes da montagem para brincar. De acordo com Fischer (2003), 
nesse momento, há uma troca de experiência que pode ser vivida pelo leitor que se 
habilita a mergulhar no mundo das imagens e visualizar o que elas podem trazer. Com 
base em observações de cenas gravadas em vídeo em que uma criança brinca, 
percebemos que as crianças-leitoras tornam as imagens imaginárias e vivenciam 
diversas experiências e linguagens. A análise toma como parâmetro os seguintes 
referenciais teóricos: Almeida (2004), Benjamin (1984), Fischer (2003), Volpato 
(2002).                   
    

___________________________________ 
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COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 03 
 
 
A presença de Dorian Gray no personagem Timóteo de Crônica da casa 
assassinada, de Lúcio Cardoso 
 
Davi Pereira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Flavia Trocoli (UNIANCHIETA) 
 
Tanto O retrato de Dorian Gray, 1890, de Oscar Wilde, quanto Crônica da casa assassinada, 
1959, de Lúcio Cardoso, são obras que caminham na direção oposta da estética 
realista/naturalista. Dorian Gray, personagem principal da obra de Wilde, é um dândi, 
que se caracteriza pelo artificialismo na construção do belo e representa uma oposição 
do artifício frente à natureza. Reconhecendo o espírito da modernidade, o dândi 
sustenta uma atitude de protesto intelectual contra a vulgaridade e o materialismo da 
sociedade burguesa, tornando a “pose” parte da concepção intelectual inerente à sua 
própria natureza. Timóteo, personagem de Crônica da casa assasinada, é membro de uma 
tradicional e decadente família mineira. Trajando vestidos e jóias que pertenceram à 
mãe, Timóteo também sustenta uma atitude de protesto contra a moral conservadora 
da família Menezes; como Dorian Gray, é portador de um segredo, mas 
diferentemente do seu antecessor, o seu artifício beira o grotesco. O que esses dois 
personagens têm em comum? O que os diferencia? Essas são as perguntas que 
nortearão a pesquisa. 
 
 
A composição do conto “Venha ver o pôr-do-sol” de Lygia Fagundes Telles 
 
Jackeline Silva Franco (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Flavia Trocoli (UNIANCHIETA) 
 
O foco da pesquisa é o conto de Lygia Fagundes Telles intitulado “Venha ver o pôr-
do-sol”, parte do livro Antes do baile verde, publicado em 1970. O conto envolve o leitor 
numa atmosfera de suspensão e mistério. O final é inesperado e o leitor não consegue 
preencher as lacunas deixadas pelo não-resolvido e pelo não-dito. A suspensão e a 
suspeita, a lacuna como elemento fundamental da construção e o tema do enterrado 
vivo permitem localizar algumas filiações para esse conto, a saber: os contos 
“Berenice”, de Edgar Allan Poe, “A missa do galo”, de Machado de Assis, “O corpo, 
de Clarice Lispector. O objetivo da pesquisa é pensar o modo como Lygia Fagundes 
Telles se apropria dessas referências e constrói o seu conto. 
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Literatura, história e utopias: faces da identidade cultural das nações de língua 
portuguesa 
 
Raquel Cristina dos Santos Pereira (PUC-RIO) 
 
Tomando as considerações apontadas por Stuart Hall, quando menciona, em A 
identidade cultural da pós-modernidade, que as literaturas nacionais contam e recontam as 
narrativas da nação, pretende-se abordar ao longo das reflexões dessa comunicação, 
que conjugará, concomitantemente, aspectos culturais e históricos, como as 
representações literárias de escritores como António Lobo Antunes e João Paulo 
Borges Coelho registram as metamorfoses sociais e políticas ocorridas em Portugal, 
Angola e Moçambique a partir de meados da década de 1970, com o fim do 
colonialismo. Transformações estas determinantes para a formação contemporânea da 
identidade cultural dessas sociedades de língua portuguesa. As obras selecionadas para 
o foco das análises pretendidas são: As naus (1988) e Boa Tarde às coisas aqui em Baixo 
(2003) do romancista português Lobo Antunes, e, As visitas do Dr. Valdez (2004) do 
também romancista e historiador moçambicano Borges Coelho. 
 
 
Produção de gêneros argumentativos no ensino Fundamental I  
 
Fernanda Paloma Gomes  (FACULDADES NETWORK) 
Orientador: Clecio Bunzen (UNIANCHIETA) 
   
A nossa pesquisa de conclusão de curso de Pedagogia, de caráter etnográfico e 
documental, tem como objetivo principal analisar a inter-relação entre: (i) as práticas 
do currículo cotidiano das aulas de língua materna, (ii) o livro didático de uma escola 
pública municipal da região de Campinas e (iii) os PCN de Língua Portuguesa (1997). 
Nossa análise enfoca, especificamente, o ensino da produção de texto, com destaque 
para os gêneros da ordem do argumentar (carta ao leitor, resenha, carta de opinião) 
para o segundo ciclo do Ensino fundamental I. Partimos da premissa de que os 
gêneros argumentativos não são geralmente produzidos/sugeridos para este nível de 
ensino, em conseqüência da linearidade na progressão curricular das propostas para o 
ensino de escrita que valoriza os gêneros da ordem do narrar (poema, fábula) em 
detrimento de outros agrupamentos (expositivos injuntivos e argumentativos). 
Seguindo esta lógica, o trabalho com os gêneros da ordem do argumentar (Pasquier e 
Dolz, 1996) como objetos de ensino-aprendizagem seria possível apenas nas séries 
finais do ensino fundamental II e Ensino Médio. Como não defendemos tal 
posicionamento, pois é possível realizar um trabalho com gêneros argumentativos ao 
longo de toda escolaridade, resolvemos estudar como se dá o tratamento da produção 
dos  gêneros argumentativos sugeridos pelos PCN de Língua Portuguesa, pelo livro 
didático adotado em uma escola pública e nas atividades desenvolvidas por três 
professoras do segundo ciclo do ensino fundamental I. Nossos primeiros resultados 
mostram que o trabalho com a produção de texto continua valorizando os gêneros 
narrativos, mas com algumas tentativas de trabalho com a argumentação. Algumas 
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atividades, por exemplo, não apontam explicitamente para os gêneros da ordem do 
argumentar, mas já trazem interlocutores, gêneros e suportes definidos. Além disso, 
algumas atividades não se resumem apenas a leitura avaliativa dos professores, pois os 
textos circulam para além da esfera escolar.  
 

___________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 04 
 
 
Seqüência didática: mitos e lendas  
   
Jaqueline Ferreira Thomaz; Vanessa Sotelo da Silva (Pós UNIANCHIETA) 
 
 O trabalho a ser apresentado faz parte da disciplina “Gêneros do discurso na 
alfabetização”, no curso de pós-graduação em Alfabetização e Letramento 
(UNIANCHIETA), ministrado pelo professor Clecio Bunzen. A proposta é 
apresentar a seqüência didática de leitura (Dolz e Scheneuwly, 2004), elaborada para 
crianças de 4 anos de uma escola de Educação Infantil da rede pública municipal de 
Cajamar. Esta seqüência está pautada no trabalho com gêneros de acordo com 
pressupostos teóricos de Bakhtin e tem como objetivo ampliar as práticas de 
letramento das crianças na Educação Infantil. O trabalho pedagógico volta-se para 
exploração de algumas características dos gêneros “mitos” e “lendas” enquanto 
narrativas populares passadas de geração em geração por meio da oralidade e que 
buscam explicar fenômenos da natureza e difundir crenças, costumes e valores da 
cultura de um povo, fortalecendo sua identidade, por meio de recursos mágicos ou 
fantasiosos, visando à formação de um leitor crítico e que seja, aos poucos, capaz de 
compreender o que lê e fazer relações com outros textos lidos do mesmo gênero ou 
não. Apostamos também em uma perspectiva multicultural, pois traz elementos da 
cultura brasileira ligada às tradições orais e sua relações com outras formas de 
linguagem. É importante ressaltar que todo trabalho pedagógico realiza-se de forma 
lúdica, respeitando a faixa etária dos alunos para o qual foi desenvolvido.  
 
 
Jornal: um meio de se trabalhar com gêneros 
 
Aneline Leone Pereira; Thalita de Oliveira (Pós UNIANCHIETA) 
 
O trabalho com gêneros tem sido discutido por professores e pesquisadores da 
Educação, da Psicologia e da Lingüística Aplicada. Com base na seqüência didática, 
elaborada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), propomos um trabalho com 
gêneros da esfera jornalística para alunos do ensino fundamental I (do 2º ao 4º ano, 
especificamente). A seqüência didática elaborada como trabalho final da disciplina 
“Gêneros textuais e alfabetização” no curso de pós-graduação em Alfabetização e 
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Letramento (Unianchieta), sob a orientação do professor Clecio Bunzen tem como 
objetivo possibilitar que os alunos se apropriem de alguns gêneros (notícia, artigo de 
opinião, reportagem, entrevista) e que façam análises lingüísticas dos textos lidos e 
produzidos. O ponto principal não é a estrutura do gênero, mas os aspectos 
discursivos levando em consideração o contexto de produção. Saber da importância 
do gênero, como é organizada sua produção, sua função e a quem se dirige são 
ferramentas utilizadas para subsidiar atividades interessantes e significativas no 
desenvolvimento da leitura e da escrita. A seqüência didática traz como produto 
central a elaboração e organização de um jornal com as produções dos alunos, 
objetivando mostrar o domínio sobre os gêneros textuais trabalhados. Utilizamos 
como referencial teórico os trabalhos de Bonini (2005), Souza (2002); Barros e 
Nascimento (2004).  
 
 
“Eu falo língua de sinais”: representações da/sobre a LIBRAS no discurso da 
inclusão 
 
Alcebíades Nascimento Silva Junior (UNIANCHIETA/ IEL - UNICAMP) 
 
Esta comunicação tem o objetivo de apresentar uma investigação sobre o Discurso 
Político da Educação Inclusiva por meio da análise da Lei 10.436/02 que oficializa a 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - no Brasil e do Decreto 5.626/05 que a 
regulamenta. Neste trabalho, pretendo problematizar o que se diz sobre a LIBRAS 
nestes documentos oficiais. Durante séculos, o status lingüísticos das línguas de sinais 
foi alvo de intensos conflitos entre surdos e ouvintes. Após a década de 1960, com o 
trabalho de lingüistas como Stokoe (1960), Klima & Bellugi (1979), estas línguas 
foram descritas (inicialmente a ASL - American Sign Language) e tiveram sua posição 
elevada de uma linguagem gestual primitiva e incônica para o “mesmo” nível (ou bem 
próximo) das línguas orais. Apesar desses estudos, as línguas de sinais parecem, 
inevitavelmente, ser enclausuradas em uma categoria de sub-línguas, instrumental e 
limitada. Tal concepção emerge nos discursos sobre os falantes das línguas espaço-
visuais: os surdos. Nestes discursos os surdos são representados pela falta (dada 
audição, da língua); quando falam em LIBRAS denunciam uma (a sua) deficiência, 
logo, a língua falada por eles, também seria incompleta ou insuficiente. Tais 
concepções são perceptíveis na materialidade lingüística dos enunciados investigados. 
No lugar de oficializar a língua, estas leis "oficiosamente" reproduzem 
(sorrateiramente) os mesmos discursos que historicamente (des)territorializaram e 
camuflaram a singularidade do sujeito surdo e, concomitantemente, territorializaram a 
LIBRAS como uma língua que não pode ser falada, por outro lado, transformada em 
instrumento de uso para usuários não-ouvintes. 
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Como realizar no Ensino Fundamental II uma leitura crítica através dos 
gêneros veiculados no jornal? 
 
Gisele Aparecida dos Santos (Pós UNIANCHIETA) 
  
O trabalho com jornal em sala de aula é algo que está em evidência. Muitos docentes 
têm realizado a apresentação dos gêneros através desse veículo de comunicação e, às 
vezes, isso se dá apenas por uma “pedagogia da visitação” (Barbosa, 2000) e não por 
um trabalho pedagógico que possibilite uma apropriação desses gêneros pela esfera 
escolar. O objetivo dessa apresentação é expor uma experiência pessoal com 
seqüências de atividades para as 7ªs séries do Ensino Fundamental que têm sido alvo 
de reflexão na disciplina “Gêneros do discurso na Alfabetização” do curso de pós-
graduação em “Alfabetização e Letramento”. Com base nos trabalhos de Barbosa 
(1987), Faria, (1989) e Zanchetta Jr (2002), percebemos a vasta possibilidade de 
utilizarmos em nossas aulas o uso adequado de gêneros da esfera jornalística. Essa 
proposta procura integrar os gêneros NOTÍCIA – CRÔNICA – CHARGE, 
possibilitando ao educando, uma reflexão crítica na abordagem destes. Esses três 
gêneros, por exemplo, buscam estimular a crítica e o debate sobre temas da atualidade. 
Com a notícia, é possível que o aluno perceba a existência de diversas versões para um 
determinado fato. A crônica é a fusão do texto literário com o jornalístico, 
impregnado de parcialidade e conceitos, oferecendo ao leitor mais uma brecha para 
ser crítico. A charge traz a crítica social em tom de deboche, usando o riso como elo 
entre o autor e o leitor do jornal. Assim, é possível verificar que o papel dos jornais 
vai além de uma mera contribuição na sala de aula, seu uso auxilia na formação do 
aluno como cidadão atuante na sociedade. 
 

___________________________________ 
 

 
COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 05 

 
 
Duas revoluções: a de George Orwell e a de 1917 – considerações sobre “A 
Revolução dos Bichos” e a Revolução Russa 
 
Elisabete Panssonatto Breternitz 
Orientadora: Alzira Leite Vieira Allegro (UNIANCHIETA) 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve análise dos principais 
personagens da obra A Revolução dos bichos, de George Orwell, e procurar identificar na 
ficção coincidências com a Revolução Russa de 1917. Na obra, Orwell narra a história 
de uma granja onde os animais, descontentes com seus donos, se rebelam e os 
expulsam da terra, para, em seguida, criarem uma sociedade igualitária. Os porcos, 
líderes da rebelião, mais inteligentes e ambiciosos que os demais animais, acabam 
criando uma forma de governo ditatorial e tirânica, pior para a maioria dos animais do 
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que aquele anteriormente praticado pelos humanos. O trabalho apresenta também 
uma pequena biografia de Orwell, o contexto histórico no qual a obra está inserida, 
um resumo de sua história e sugestões para estudos futuros. Do ponto de vista 
metodológico, trata-se de um estudo exploratório realizado através de pesquisa e 
revisão bibliográfica.  
 
 
Análise cognitiva de idiomatismos com partes do corpo.      
Interface: Inglês/Português 
 
Maria das Graças Cestarolli Pessim  
 
Esta pesquisa visa analisar cognitivamente idiomatismos em inglês que contêm nomes 
de partes do corpo em pelo menos um de seus itens lexicais constitutivos. Com a 
finalidade de identificar e interpretar expressões idiomáticas, estuda-se a cultura em 
que foram convencionadas, verificam-se as metáforas que motivaram sua origem e o 
nível de congelamento que caracteriza certos grupos de idiomatismos. Investiga-se, 
para a referida análise, a diversidade estrutural pela qual os idiomatismos são 
representados na língua inglesa e apresentam-se as expressões correspondentes em 
português, considerando-se, sobretudo as peculiaridades concernentes à tipologia da 
tradução. A análise demonstra que há um certo grau de correspondência entre as 
expressões idiomáticas com partes do corpo em inglês e as expressões idiomáticas 
com partes do corpo em português. Constata-se que o inglês e o português, muitas 
vezes, compartilham os significados figurativos que os referidos idiomatismos 
encerram. 
 
 
Análise da III Epístola de João 
 
Paula Regina Di Pietro Santos (Pós UNIANCHIETA) 
 
Nesta exposição, será apresentada uma análise da terceira epístola de João, escrita por 
João a Gaio, no século I. Na bíblia, nas páginas do Novo Testamento, temos três 
cartas pessoais, ou seja, cartas que não foram dirigidas à Igreja e sim a indivíduos. São 
elas: a segunda e terceira epístolas de João e a epístola a Filemon. Dentre as três, a 
terceira epístola de João é a que oferece o melhor exemplo de antiga carta pessoal em 
forma e conteúdo, por isso aqui selecionada para análise. A análise verificará a data, 
conteúdo e propósito da epístola, analisando sua importância para a igreja e seu 
modelo como carta da época. Mostrará ainda a origem dos personagens, o contato e 
relação existente entre eles. Os pontos de análise são: saudação, captação da 
benevolência, narração, petição e conclusão ou despedida. A apresentação está 
fundamentada nos conhecimentos adquiridos na disciplina de Pós-graduação em 
Literatura, Textos Fundamentais da Prosa I - Textos não ficcionais (cartas, diários, 
memórias), ministrada pelo Prof.Ms. Emerson Tin. 
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“A queda da casa de Usher” – duas leituras  
 
Romilda Del Antonio Taveira (UNIANCHIETA) 

 
Ao planejar suas atividades para a sala de aula, o professor pode optar pela abordagem 
do conteúdo, da  linguagem ou da  técnica utilizada no filme escolhido. Além disso, 
deve procurar informações sobre a época na qual o filme foi produzido, sobre a 
linguagem cinematográfica utilizada e sobre a escola cinematográfica ao qual o filme 
pertence. Elaborar um roteiro de análise para orientar os alunos também é 
imprescindível.  Essa comunicação pretende exemplificar o uso da técnica de 
filmagem em primeiro plano utilizada por Jean Epstein na adaptação do conto A 
Queda da Casa de Usher de Edgar Alan Poe para o filme surrealista de mesmo nome 
produzido em 1928, com o objetivo de proporcionar a  alunos de um Curso de Letras  
a percepção de  diferenças e semelhanças da mesma história em linguagens diferentes.   
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PÔSTERES 
 
 
Os labirintos de Áporo 
 
Karina Stefanin (UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho pretende expor uma breve análise literária do poema “Áporo”, de 
Carlos Drummond de Andrade, sob três perspectivas: características formais, temática 
e contextualização histórica. O objetivo é demonstrar de que maneira a aparente 
simplicidade do poema esconde uma teia de significados que pode e deve ser 
trabalhada em sua amplitude na sala de aula. O poema integra a obra “A Rosa do 
povo”, escrita pelo modernista entre 1943 e 1945, que está na lista de leitura 
obrigatória dos vestibulares da UNICAMP e da FUVEST. Desta forma, este trabalho 
pode servir de exemplo de análise dos poemas “sociais” que integram a obra e auxiliar 
os professores de Literatura em sua prática docente. A primeira parte da análise 
consiste em expor as características formais do texto: estrofação, métrica, esquema de 
rimas, entre outros. Em seguida, há uma análise da relação do poema com contexto 
histórico em que foi escrito: 2ª Guerra Mundial, Getúlio Vargas etc. Após estas 
análises, uma série de interpretações possíveis, feitas por diversos especialistas, dentre 
eles Décio Pignatari, são expostas e discutidas em sua amplitude significativa.  
 
 
O ensino de Literatura Africana de expressão portuguesa: fundamentos para 
uma nova prática escolar 
 
Luciana Pereira da Silva Almeida (UNINOVE) 
Orientador: Maurício Pedro da Silva (UNINOVE) 
 
Com a aprovação da Lei 10.639, sancionada em 09 de janeiro de 2003, torna-se 
obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio, o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. Esse fato revela a necessidade do estabelecimento de novas diretrizes 
curriculares para o estudo da Literatura Africana de Expressão Portuguesa. Tendo em 
vista essas novas necessidades que se impõem à formação do profissional docente, o 
presente trabalho procura responder à demanda de profissionais da área, procurando 
estimular o conhecimento, por parte dos alunos, das culturas lusoafricanas, sobretudo 
em sua relação com a realidade brasileira. Seu objetivo, portanto, é analisar propostas 
metodológicas e materiais didáticos voltados para o estudo da Literatura Africana de 
Expressão Portuguesa, revelando possíveis caminhos para seu estudo nos Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, bem como fazer comparações entre os autores 
pertencentes à Literatura Africana de Expressão Portuguesa com autores literários 
brasileiros, a fim de verificar em que sentido a Literatura Africana de Expressão 
Portuguesa contribuiu, historicamente, com a formação de nossa tradição literária. 
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O uso do gênero fábulas na educação infantil 
 
Sônia Êdemea de Almeida; Sandra Regina Azevedo (Pós UNIANCHIETA e 
Prefeitura Cajamar) 
 
O objetivo desta apresentação é discutir o trabalho final da disciplina "Gêneros do 
discurso na alfabetização", no curso de pós-graduação em Alfabetização e Letramento 
(Unianchieta), sob a orientação do professor Clecio Bunzen. A proposta deste projeto 
didático será direcionada à Educação Infantil, com crianças de cinco anos nas escolas 
da rede pública de Cajamar, com duração mínima de dois meses. A formação de 
leitores deve ser uma preocupação de todos que se dedicam à docência, por isso 
apostamos em um trabalho com seqüência didática (Dolz, Scheneuwly 2004) que 
envolva a leitura na escola em diálogo com as práticas sociais não escolares. Pensando 
na proposta com gêneros através de seqüência didática, selecionamos o gênero fábula, 
pois além de contribuir para que o docente atinja os objetivos de leitura favorece 
também o resgate de experiências de outros povos, tratando o comportamento e 
atitudes humanas. A seqüência didática, em elaboração,  apresenta como etapas 
prováveis: o levantamento de hipótese sobre esse gênero, análise de diferentes 
portadores/suporte, a ampliação do repertório de fábulas, a apresentação de alguns 
fabulistas (Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato). Vale salientar que a proposta 
enfocará não apenas  características formais e estruturais do gênero, mas procurará 
valorizar as questões discursivas, tais como: ensinar aconselhar, convencer, divertir ou 
criticar.   
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I ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 
 

 
COMUNICAÇÃO COORDENADA 01  

 
 

STRESS EM ADOLESCENTES 
 
Coordenador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
O stress no mundo capitalista globalizado acomete cada vez mais pessoas. As 
demandas familiares, profissionais, acadêmicas e a violência urbana favorecem muito 
o seu aparecimento. Stress é um dos temas mais pesquisados, abordados e polêmicos 
dentro da área de saúde mental, devido a seu impacto sobre a qualidade de vida 
pessoal, social e ocupacional. Ainda não há muitas pesquisas com a população de 
adolescentes, embora esta seja uma fase na qual, devido às diversas mudanças, física, 
psicológica e social, estão expostos a estressores múltiplos, internos e externos. 
Diferente dos estudos predominantes até então, os trabalhos aqui reunidos trazem 
dados sobre o stress em adolescentes, a partir do uso de um instrumento 
especificamente criado para sua avaliação, a Escala de Stress em Adolescentes. 
Procurou-se, a partir de uma amostra de mais de 500 adolescentes, entre 14 e 18 anos, 
estudantes da região de Jundiaí, evidenciar relações entre a ocorrência do stress e 
características sócio-demográficas. Além disto buscou-se identificar a sintomatologia 
predominante nesta amostra. 
 
 
Stress em adolescentes: diferenças entre sexos 
 
Sidinei Fernando Ferreira Rolim (UNIANCHIETA) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
Nos últimos anos tem sido possível observar o quanto situações estressantes tem 
tomado parte da vida diária das pessoas. No Brasil, a incidência de stress é ao redor de 
32% na população adulta. A investigação do estresse em adolescentes ainda é escassa, 
embora mereça atenção crescente diante das demandas sociais voltadas a esta 
população. O diferencial desta pesquisa é ter feito uso de um instrumento específico 
para avaliação do estresse em adolescentes. Os participantes foram 538 estudantes 
adolescentes entre 14 e 18 anos (M=16; DP=0,9), de ambos os sexos, de cidades de 
Jundiaí e região. A amostra foi obtida por conveniência. Para avaliação do estresse foi 
utilizada a Escala de Stress para Adolescentes (ESA). Os resultados analisados através 
do qui-quadrado de Pearson revelou uma diferença estatisticamente significativa entre 
os sexos, com os adolescentes do sexo feminino apresentando uma freqüência maior 
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de stress que os do sexo masculino, corroborando pesquisas anteriores. Este estudo 
possibilita o levantamento de algumas hipóteses para esta diferença significativa entre 
os gêneros, entre elas questões ligadas ao desenvolvimento cognitivo e biológico 
individual, a estrutura e funcionalidade familiar divergente para cada gênero, hábitos, 
valores humanos e culturais e traços de personalidade.  
 
 
Stress em adolescentes: prevalência dos tipos de sintomas 
 
Valéria Garcia de Souza Machado 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
O estresse é uma doença de adaptação ao meio, em que o indivíduo, em função das 
estimulações, excitações e agressões, acaba produzindo uma escalada progressiva na 
defesa de seu organismo. Os fatores causadores do stress podem ter origem externa 
(situações traumáticas, acidentes, roubos, perda do emprego, perda da liberdade) ou 
interna (disposições mentais, hereditariedade, etc). Para avaliação do estresse foi 
utilizada a Escala de Stress para Adolescentes (ESA). Os participantes foram 85 
adolescentes, moradores da cidade de Jundiaí e região, estudantes, de ambos os sexos, 
com idade de 14 até 18 anos, diagnosticados com estresse, através da presente escala. 
Os resultados da amostra analisados através do qui-quadrado de Pearson constatou 
que o tipo de sintoma predominante foi o psicológico, vindo a seguir o interrelacional, 
o fisiológico e o cognitivo.  No caso dos adolescentes do sexo masculino, os sintomas 
cognitivos precederam os fisiológicos. Com base neste resultado, as hipóteses 
presentes são as mudanças pelos quais os adolescentes nesta fase vivenciam as 
alterações fisiológicas, ambientais e sociais. 
 
 
Stress em adolescentes em função da escolaridade 
 
Caroline Gabriele Rodrigues Lopes Gonçalves 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
O stress é uma reação intensa do organismo, diante de eventos que provoquem 
alterações da vida do indivíduo. Essa reação ocorre, em geral, frente à necessidade de 
adaptação exigida deste indivíduo em momentos de mudança. O adolescente está em 
fase de alterações fisiológicas e emocionais, que acarretaria uma vulnerabilidade maior 
ao stress. Esta pesquisa visa analisar se existem diferenças no stress de adolescente da 
2ª e 3ª séries do ensino médio. Os participantes foram 449 adolescentes, estudantes da 
segunda e terceira série do ensino médio, de ambos os sexos, com idades entre 14 e 18 
anos, moradores da cidade de Jundiaí e região. Para avaliação do estresse foi utilizada 
a Escala de Stress para Adolescentes (ESA). Os resultados analisados através do qui-
quadrado de Pearson constataram que não há diferença significativa de freqüência de 
stress entre a segunda e a terceira séries do ensino médio. Contudo, a análise por sexo 
mostrou que no caso masculino há diferenças significativas de freqüência entre as 
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séries, com predomínio de stress na terceira. Isso aponta a necessidade de se investigar 
a natureza dessa diferença, em novos estudos. 
 

___________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 02  
 
 

SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA EM JUNDIAÍ 
 
Ana Paula de Araújo; Clóvis Tarcisio Piccolo; Elisa Semede de Domingos; Kelly 
Cristina Galbieri Agria; Nerci Pereira da Silva Beloto (UNIANCHIETA) 
Orientador: Glauco Barsalini (Direito - UNIANCHIETA)  
Co-orientador: Alexandre Barros (Direito - UNIANCHIETA) 

 
O presente estudo pautou-se na exploração e compreensão conceitual a respeito do 
Acesso à Justiça, traçando um histórico sobre o tema na modernidade e, em seguida, 
trazendo a discussão para a realidade brasileira. Finalmente, promoveu-se uma análise, 
a partir de ampla pesquisa de campo, pertinente ao acesso à Justiça em Jundiaí, tendo, 
como referência, especialmente dois órgãos do Direito: a Procuradoria do Estado e o 
Juizado Especial Cível de Jundiaí. 

 
___________________________________ 

 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 03  
 

EFEITOS DE DIFERENTES FASES DO ESTRO NO DESAMPARO 
APRENDIDO AVANÇOS EM DESAMPARO APRENDIDO 

 
Djalma F. Freitas; Viviane S. Silva; Amílcar Fonseca Jr; Luciana G. Oliveira 
(UNIANCHIETA)  
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
Desde a década de 60, pesquisas têm mostrado que a exposição a eventos 
incontroláveis interfere numa posterior aprendizagem operante, prejudicando-a. Esse 
fenômeno foi denominado desamparo aprendido. Entretanto, pode ser verificado que, 
na maioria dos trabalhos, são programados eventos incontroláveis e também 
imprevisíveis. A imprevisibilidade sendo manipulada junto à incontrolabilidade 
poderia ser isoladamente ou combinada à incontrolabilidade, a variável crítica do 
desamparo. Estudos relatados na literatura sobre a imprevisibilidade/previsibilidade 
apresentaram resultados conflitantes entre si, permanecendo até o momento 
indefinido o papel que essa variável desempenha na produção do fenômeno. Destaca-
se ainda que quando se analisa o fator previsibilidade no treino ou no teste, os efeitos 
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são contrastantes entre os gêneros: as fêmeas dos grupos incontroláveis apresentam 
padrão de aprendizagem, ao passo que os machos, dos grupos controláveis, 
apresentam maior freqüência de falhas. Este presente trabalho pretende identificar as 
fases do estro em que os animais se encontram e investigar o efeito de duas diferentes 
fases, a saber estro e diestro, no fenômeno do desamparo aprendido. Para isso serão 
utilizados 48 ratas (rattus norvegicus) com aproximadamente 3 meses de idade. Os 
sujeitos serão submetidos ao procedimento de indução ao desamparo já descrito no 
trabalho de Castelli  (2004).  
 

___________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 04  
 

LUTAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS, CULTURA E 
PODER POLÍTICO 

 
Coordenador: Glauco Barsalini (Direito - UNIANCHIETA) 
 
Nossa trajetória acadêmica tem se pautado nos estudos e reflexões a respeito do poder 
social e de suas relações com o poder do Estado. Nesse diapasão, a cultura e a 
identidade cultural, o poder coletivo e os poderes Estatal e Jurídico, vistos na 
perspectiva do antagonismo ruptura/resistência, têm se confirmado como a chave de 
nossas reflexões. Assim, nessa referência, propomo-nos a explorar, de modo crítico, 
os seguintes temas, relacionados à presente linha de pesquisa: Direitos de cidadania e 
seu exercício. Movimentos sociais e a política social; Novos movimentos sociais e a 
política Social. Direitos sociais e políticos; Direitos humanos nas suas relações com os 
direitos sociais; Criminalidade e direito; Relações entre sociologia e direito; Pluralismo 
jurídico; Acesso à justiça; Eficácia do direito; Antropologia jurídica e aspectos da 
cultura brasileira; Sociologia da cultura e direito à informação; Poder social, poder 
político e soberania; Regra e exceção jurídicas e seu impacto na vida social; Teologia 
política e organização social.  
 
 
Lutas sociais e direitos humanos e sociais, cultura e poder político: um olhar 
para ação social na instituição de ensino 
 
Vera Lúcia da Silva (UNIANCHIETA) 
Orientador: Glauco Barsalini (Direito - UNIANCHIETA) 
 
A Pesquisa vem-se desenvolvendo em o passar dos anos, pautada em estudos e 
reflexões a respeito do movimento do poder social e suas relações com o poder do 
Estado. O Departamento de Serviço Social do UNIANCHIETA busca nas evoluções 
sociais e nas políticas sociais, por meio de levantamentos estatísticos sobre causas das 
evasões e das inadimplências escolares, um meio alternativo de compreensão da 



 

40 

trajetória evolutiva acadêmica Institucional e de seu alunado. Propõe estabelecer 
medida apropriada para uma ação social consciente, na tentativa de traçar uma linha 
de ação restauradora ou corretiva de desvios, por meio de ações técnicas e de direito, 
para um melhor controle. Visa também a restaurar o direito à cidadania, por meio de 
uma prática de inclusão e captação, socialmente responsável tanto para a sociedade 
como para a Instituição.  
 

__________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 05  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DAS EXPOSIÇÕES 
QUE COMPÕEM O PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA” 

 
Marinês Luciana R. do Amaral; Bruno Rodrigues Sampieri  (UNIANCHIETA) 
Orientador: Wanderlei Carvalho (Ciências Biologia - UNIANCHIETA) 
 
Criado em 2002, o Projeto “Ciência na Praça” é atividade obrigatória da disciplina de 
Prática de Ensino do Curso de Ciências – Habilitação em Biologia, oferecido pelo 
Centro Universitário Padre Anchieta. Trata-se de exibições realizadas em uma praça 
pública da área central do município de Jundiaí-SP, onde grupos de alunos, instalados 
em uma tenda, realizam a apresentação de um tema pertencente às Ciências Naturais 
e/ou tecnologias correlatas ao público não acadêmico. Nossa experiência à frente do 
Projeto e os dados preliminares fornecidos por investigações que conduzimos revelam 
que, apesar de figurar entre os principais responsáveis pelo grande potencial educativo 
das exposições, o elevado grau de informalidade que nelas se instala acaba por 
constituir-se em sério obstáculo para avaliar a aprendizagem do público visitante. Isso 
porque processos e instrumentos avaliativos que desconsiderem o caráter informal das 
exibições podem comprometer seriamente a espontaneidade que lhes é peculiar e, 
conseqüentemente, repercutir negativamente em seu potencial de informar e 
conscientizar.  Neste trabalho, apresentamos resultados parciais de um estudo ainda 
em andamento, cujo propósito é desenvolver instrumentos e protocolos de avaliação 
da aprendizagem que se mostrem adequados ao contexto sui generis das exibições que 
integram o Projeto “Ciência na Praça”. 
 

___________________________________ 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA 06  
 

LIGA DE ENFERMAGEM DE IMUNIZAÇÃO: SUA CRIAÇÃO E 
ATIVIDADES PROPOSTAS 

 
Leslie Zonho; Milton Pedro Lopez (UNIANCHIETA) 
Orientadores: Valnice Nogueira; Maria Madalena Pereira Coelho Cruz; Illymak C. 
Ferreira de Araújo (Enfermagem - UNIANCHIETA) 
 
O Programa Nacional de Imunização foi instituído em 1973 e constitui o ponto mais 
alto das ações de saúde pública do país, sendo considerado um dos melhores 
programas de imunização do mundo. Ciente do nosso compromisso social com a 
saúde do ser humano e da coletividade e, sendo enfermeiros e educadores, alunos e 
docentes do Curso de Graduação em Enfermagem, criamos a Liga da Vacina no 1º 
semestre  de  2008.  Objetivou-se descrever as propostas e atividades realizadas pela 
Liga da Imunização (Vacina). Este trabalho é um relato de experiência realizada num 
Centro Universitário do município de Jundiaí. A metodologia de ensino consiste em 
reuniões mensais entre docentes, acadêmicos e profissionais de saúde. As propostas 
da Liga são implantar campanhas de vacinação destinadas a alunos e funcionários do 
Centro Universitário Padre Anchieta, capacitar o aluno com técnicas adequadas e 
atualizadas quanto à conservação, transporte e administração de imunobiológicos, 
elaborar um arquivo vacinal dos alunos da área de saúde desta instituição de ensino, 
estimular o raciocínio crítico, intensificar o papel do enfermeiro na promoção a saúde 
e prevenção de doenças imunopreveníveis. A Liga participou da campanha “Brasil 
longe da Rubéola” em setembro de 2008 com 780 indivíduos vacinados; está 
envolvida na elaboração de um painel do estado vacinal de todos os alunos do curso e 
especificamente os do 6º período, para organizar a carteira vacinal, garantindo o 
cumprimento do estágio curricular no próximo ano de forma mais segura. A 
participação em Ligas traz para o alunado  experiência ímpar na construção do 
conhecimento científico. 
 
Participantes da Pesquisa: Danieli Cabreda; Lívia Marina Morandini; Neide Armerinda 
dos Santos; Priscila Marques Soares; Vivian Miranda (UNIANCHIETA) 
 

___________________________________ 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA 07  
 

O USO DE CONTROLE AVERSIVO NA VIDA COTIDIANA 
 
Sidinei F. Rolim; Tatiane P. Castro; Meire Matsuura (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Samanta Palmieri (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
A história da Humanidade mostra que ela foi construída pelo uso de poder e controle, 
sendo que desde o início, povos mais poderosos têm utilizado reforço e punição, dos 
mais variados tipos, para controlar o comportamento dos grupos menos poderosos e 
mais destituídos. Por meio do método de levantamento bibliográfico, ponderamos 
sobre como somos controlados pelo mundo em que vivemos e raramente admitimos 
envolvimento no controle do comportamento de outrem. O propósito deste presente 
trabalho detém-se no levantamento em contextos diferentes (laboratório, vida 
cotidiana e intervenção profissional) de estudos válidos sobre questão do controle 
aversivo. No laboratório experimental, a contingência de punição pode ser 
estabelecida pelo fornecimento de um estímulo aversivo controlado, seguindo a 
ocorrência de uma resposta, apresentando-se, por exemplo, choques após sua 
ocorrência. Consideramos também como a punição costuma ser amplamente aplicada 
como método de educação e correção no lar, no trânsito, na escola, no trabalho etc., 
porém, na maioria das situações, sem produzir o efeito desejado, enumerando assim 
algumas características necessárias para sua efetividade. Torna-se evidente a 
necessidade de evitar o uso incompetente e irresponsável de procedimentos, visto que 
o uso deliberado de técnicas para mudar o comportamento, aversivas ou não, envolve 
sérias questões éticas, sendo que o profissional avalia a eficácia dessas técnicas e seus 
efeitos colaterais. Conclui-se que podemos e devemos intervir não apenas para a 
sobrevivência da espécie, mas para a valorização da vida, e para o bem-estar do ser 
humano a fim de corrigir problemas sociais.  
 
Participantes da Pesquisa: Adriana Reame da Silva; Caroline Gabriele Rodrigues Lopes 
Gonçalves; Cíntia Ana de Matos; Marco Aurélio Ferrão dos Santos; Mariélen Denise 
de Freitas; Thiago de Oliveira Leite (UNIANCHIETA) 
 
 

___________________________________ 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA 08  
 
O ACESSO À JUSTIÇA EM JUNDIAÍ: A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E 

O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (JE) 
   
Kelly Galbieri; Elisa Semede Domingos (UNIANCHIETA) 
Orientador: Alexandre Barros (Direito - UNIANCHIETA) 
Co-orientador: Glauco Barsalini (Direito - UNIANCHIETA) 
 
O presente estudo visou explorar a questão do acesso à justiça nas suas relações com 
o INSS e o JEF (Juizado Especial Federal) de Jundiaí, tendo em vista que muitos 
daqueles que procuram o INSS, sem obter êxito em suas demandas, acabam por 
dirigir-se ao JEF, a fim de buscarem, pela via judicial, a satisfação de seus 
requerimentos. O trabalho cuidou, num primeiro momento, de traçar um 
breve histórico sobre o INSS, e de situar o contexto institucional do JEF, e, num 
segundo momento, de promover uma pesquisa de campo, a partir da qual se 
estabeleceram comparações entre ambas as instituições, especialmente no que se 
refere à questão do acesso à justiça. 
 

___________________________________ 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 09  
 
 

MERCADO DE TRABALHO INFORMAL E PRECARIZAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: UMA ANÁLISE SOBRE OS 

VENDEDORES DE RUA DE JUNDIAÍ 
 
Coordenador: Claudinei Coletti (Direito - UNIANCHIETA) 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o mercado de trabalho informal em Jundiaí ou, 
mais precisamente, analisar os motivos que levaram os trabalhadores a ingressar nesse 
mercado, pesquisar as condições de trabalho e de ganho vigentes nesse tipo de 
ocupação e obter informações sobre as perspectivas de trabalho e de vida desses 
trabalhadores. O mercado de trabalho informal será visto como a face mais visível do 
processo de precarização das relações e das condições de trabalho no Brasil, e está 
diretamente relacionado ao aumento expressivo do desemprego no Brasil a partir da 
década de 1990, o qual se fez acompanhar de uma contínua substituição do trabalho 
formal pelo informal. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que diz respeito aos direitos 
de “cidadania” desses trabalhadores e envolve as questões do “desemprego”, do 
“mercado de trabalho” e do próprio “Direito do Trabalho” no Brasil. Os resultados 
da pesquisa de campo, na qual foram entrevistados 95 vendedores de rua de Jundiaí, 
mostraram que se trata de uma população majoritariamente constituída de pessoas 
com mais de 30 anos de idade, casada, com filhos, com um baixíssimo nível de 
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escolaridade e que, ao perder o emprego, tem dificuldade de se inserir no mercado 
formal de trabalho. Os entrevistados trabalham, em média, nove horas por dia e 55 
horas por semana e recebem R$ 490,00 mensais. Como são trabalhadores informais, 
não possuem qualquer proteção social-trabalhista. O ganho proporcionado pelo 
trabalho nas ruas aparece, para muitos, como maior do que o salário que aufeririam no 
mercado de trabalho formal, o que cria uma percepção contraditória entre esses 
trabalhadores: de um lado, a rua apresenta-se como melhor alternativa (imediata) que 
o emprego formal; de outro, a maioria declarou que, se pudesse, voltaria a ser 
empregada, pela segurança e pelos benefícios que um emprego formal representa.  
 
 
Filhos condenados de mães encarceradas 
 
Maria do Carmo Baldoqui de Queiroz (UNIANCHIETA) 
Orientador: Claudinei Coletti (Direito - UNIANCHIETA) 
 
A pesquisa tratará das condições e perspectivas de vida das crianças cujas mães estão 
encarceradas. Há casos de filhos de mães encarceradas que nascem e passam parte de 
sua infância na prisão. Esse fato gera preconceitos em relação à criança e irá marcar 
toda a sua trajetória. É importante deixar consignado que o sistema prisional é a 
extensão, o retrato da sociedade onde está inserido. Dessa forma, é relevante refletir 
sobre as conseqüências do estigma sofrido pelos filhos de mães presas, que é 
reforçado negativamente por uma reação social baseada na idéia equivocada de que a 
criminalidade é congênita. De forma geral, é esse o objeto da presente pesquisa. 
 
 

___________________________________ 
 

 



 

45 

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 
 
 

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 01 
 
Ciúme: o inferno do amor possessivo: uma análise sob a perspectiva da tríplice 
contingência  
 

Paulo Moralles Roveri (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
Co-orientador: Thiago de Almeida (USP) 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as variáveis através das quais um 
comportamento ciumento é produzido e mantido ao longo do tempo. Para isso, fez-
se uma análise funcional do filme Ciúme: o inferno do amor possessivo, visando a descrever 
as contingências de reforçamento em que a personagem Paul é exposta, baseando-se 
principalmente, na literatura da Análise do Comportamento. Embora esse tema faça 
parte de diversos artigos na Psicologia, poucos são da respectiva abordagem. Portanto, 
este trabalho faz-se necessário contribuindo para um leque maior de informação nessa 
área da ciência. Para exemplificar a teoria e a análise feita, são citadas as cinco cenas 
que mais se destacam com relação às contingências mantenedoras do padrão 
comportamental ciumento de Paul. Através da análise, pôde-se observar que os 
comportamentos de sua esposa, Nelly, são fundamentais para o aumento da 
freqüência dos comportamentos ciumentos de Paul, e que extinguir comportamentos 
como este não é uma tarefa tão fácil quanto suscitá-los. 
 
 
Desamparo aprendido: revisão bibliográfica dos estudos produzidos com 
animais e sujeitos humanos   
 
Vânia Lúcia Ienne (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
De acordo com DSM – IV – TR (2002), os sintomas presentes no transtorno 
depressivo maior, no homem são: humor deprimido, perda do interesse ou prazer, 
ganho ou perda significativa de peso sem estar de dieta, agitação ou retardo 
psicomotor, insônia ou hipersonia, fadiga ou perda de energia, baixa auto-estima, 
capacidade diminuída de se concentrar ou pensar, ideação suicida e comprometimento 
no funcionamento adaptativo. Tal transtorno afeta uma parcela considerável da 
população trazendo sofrimento e limitações significativas a seus portadores.  Segundo 
Ferster (1973) a característica mais clara em pessoas com depressão é a redução ou 
perda de alguns comportamentos. Este autor também fala que estes indivíduos sofrem 
de falta de reforçadores. E, como se sabe, a interação do indivíduo deprimido com o 
seu ambiente está prejudicada. Para que se possa entender melhor tal fenômeno é 
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importante analisar a interação do organismo com o ambiente em que ele está 
inserido. O comum entre as pessoas com depressão, são as histórias de 
incontrolabilidade, ou seja, experiências aversivas onde essas pessoas não tiveram 
controle do meio, como por exemplo, a morte de um ente querido, separação 
conjugal, mudanças de grupo social, etc. Dessa maneira podemos identificar o quão 
são importantes os estudos de desamparo aprendido realizados até os dias de hoje, 
pois neles foram demonstrados que a repetida exposição a eventos aversivos 
incontroláveis tem como resultado uma redução comportamental generalizada. Os 
experimentos realizados, em laboratório, por Seligman, Maier e Overmier (1977) 
demonstraram que, quando o sujeito é exposto à incontrolabilidade, sua resposta 
enfraquece diante de traumas posteriores. E ainda que a resposta tenha sucesso, 
produzindo assim um alívio, esse sujeito terá dificuldade em aprender e discriminar 
que sua resposta foi efetiva. O desamparo aprendido nada mais é do que uma 
dificuldade de aprender uma relação operante decorrente da exposição prévia a 
eventos aversivos incontroláveis, deu-se o nome de efeito de interferência, sendo 
substituída rapidamente por desamparo aprendido (Overmier & Seligman, 1967; Seligman 
& Maier, 1967).  Portanto, investigar as variáveis que envolvem o desamparo 
aprendido é importante para um tratamento cada vez mais adequado para pessoas que 
sofrem com a depressão. A presente pesquisa bibliográfica pretende reunir evidências 
sobre o andamento das pesquisas de desamparo com animais e sujeitos humanos, 
identificando quais são os procedimentos delineados, estímulos utilizados e quais as 
medidas verificadas. 
 
 
O conceito de amor e ciúme românticos entre casais para adolescentes de 
escolas pública e privada 
 
Paulo Moralles Roveri (UNIANCHIETA) 
Orientador: Maria Cristina Zago CASTELLI (UNIANCHIETA) 
Co-orientador: Thiago de Almeida (USP) 

 
O presente trabalho tem por objetivo identificar a formação conceitual de amor e 
ciúme românticos para 339 alunos do segundo ano do Ensino Médio, período 
matutino, com idades entre 15 e 18 anos, de uma escola pública e uma privada de um 
município do interior do estado de São Paulo.  Visa, também, contrastar as possíveis 
diferenças quanto às respostas fornecidas. Hoje sabemos que freqüentemente o ciúme 
está presente nas relações humanas, entre as quais faz parte o ciúme romântico, isto é, 
as relações diádicas-afetivas. Geralmente, o ciúme se manifesta quando há a ameaça, 
real ou imaginária, da perda dos reforçadores que o(a) parceiro(a) tem a nos oferecer 
devido à interferência de outra pessoa (sendo considerada rival). Essa situação pode 
desencadear sentimentos os quais nomeamos de medo, raiva, desconfiança, angústia, 
ansiedade, suspeição, constrangimento, entre outros. Analistas Comportamentais, 
através do modelo de Seleção do Comportamento pelas Conseqüências, afirmam que 
o comportamento é produto da união dos níveis filogenéticos (hereditários), 
ontogenéticos (história de vida) e culturais (sociedade em que a pessoa está inserida). 
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Portanto, na sociedade ocidental é comum que, esporadicamente, alguém espere do 
outro uma reação ciumenta com a função de verificar a reciprocidade do afeto e 
interesse na relação. Isto é, há culturas em que o comportamento ciumento é 
reforçado pelas pessoas, significando uma demonstração de amor e preocupação com 
o(a) parceiro(a). Os alunos foram orientados a dissertar livremente, de forma 
idiossincrática, sobre duas perguntas, sendo uma pergunta isolada da outra, e 
baseando-se num relacionamento amoroso entre casais. As perguntas selecionadas 
são: O que é o amor? O que é o ciúme? Este estudo possibilita explorar o que os 
mesmos pensam a respeito do amor e do ciúme a partir de suas experiências pessoais. 
Para discutir os dados, é feita uma síntese do arcabouço teórico a respeito deste tema 
junto à filosofia behaviorista radical. As respostas foram analisadas visando identificar 
aspectos comuns através da criação de categorias para o agrupamento dos dados. Os 
resultados são discutidos sob a perspectiva da visão teórica da Análise do 
Comportamento na formação de conceitos.  
 
 
A violência cotidiana no Brasil sob a perspectiva da análise do comportamento 
 
Djalma Francisco Costa Lisboa de Freitas (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (UNIANCHIETA) 
 
Há tempos, discute-se a violência em diversos meios, buscam-se causas, explicações e 
almejam-se soluções. Este presente trabalho tem como objetivo encontrar, na análise 
do comportamento, possíveis determinantes para a violência, assim como, fornecer 
explicações que possam facultar, por meio de inferências, recomendações que possam 
agir como soluções para a presente situação no Brasil. Utilizou-se, como base, as 
obras de B.F. Skinner, apoiadas em dados liberados por J.J. Waiselfisz em “Mapa da 
Violência dos municípios brasileiros”. Ao fazer uma analogia entre a definição de 
Skinner sobre comportamento agressivo e a de Waiselfisz sobre o ato de violência, vê-
se o papel da sobrevivência entrelaçada com as contingências de reforço encontradas 
nas relações do indivíduo com o meio. Desta forma, percebe-se que a violência, em si 
paira substancialmente sobre a relação do indivíduo com o meio que o cerca. Sabe-se 
que as contingências ambientais possuem papel fundamental nas ações que o 
indivíduo realizará; com isso, um ambiente que produz no indivíduo “estados 
aversivos” é um ambiente facilitador para que a violência apareça. Introduzida nestas 
contingências, a violência possibilita a sobrevivência do grupo e mais tarde aumenta as 
possibilidades de as práticas de violência sobreviver naqueles que as praticam. 
Portanto, considera-se o reajustamento dos ambientes um meio plausível para que as 
problemáticas relacionadas à violência possam ser solucionadas. Tal alteração 
ambiental deve ser efetivada para que o processo de evolução cultural não torne a 
violência amiudada no cotidiano, uma parte da rica cultura brasileira.  
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COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 02 
 
 
Estudo do grau da influência da mídia sobre o conhecimento da doença 
mental 
 
Fernanda Croaro Fernandes (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia - UNIANCHIETA) 
  
O conceito de saúde mental é, inegavelmente, uma produção social e histórica. No 
final do século XX e início do século XXI, algumas psicopatologias começam a ser 
amplamente divulgadas pela mídia. Atualmente no Brasil estão bastante em evidência 
o Transtorno Depressivo, o Transtorno do Pânico, a Hiperatividade e o Estresse. A 
mídia oferece informações à população, porém nem sempre com fidedgnidade, 
ocorrendo a veiculação de informações incompletas e mesmo distorcidas. Desta 
forma, realizamos um levantamento visando identificar o grau de conhecimento da 
população brasileira acerca da saúde mental. Foram aplicados questionários com 
respostas de múltipla escolha e duas questões dissertativas em indivíduos de ambos os 
sexos, com diferentes níveis de escolaridade e maiores de 18 anos. As respostas foram 
avaliadas a partir de definições encontradas na literatura. Os resultados parciais 
mostraram pouco conhecimento da população em relação à Hiperatividade e ao 
Transtorno do Pânico. Há algum grau de conhecimento maior quanto à Depressão e 
ao Estresse, porém distorcido, em que se nota uma mistura de informações baseadas 
em experiências pessoais e conceitos procedentes da mídia. Há algum tempo, o acesso 
à televisão aberta é um benefício para muitos brasileiros que retiram deste meio de 
comunicação as notícias do dia, entretenimento, cultura, laser e informação. 
Atualmente, o cinema brasileiro também mostra cenas em que coloca a população em 
contato com várias realidades, permitindo desta forma que muitas vezes as pessoas 
façam um autodiagnóstico que nem sempre é correto.  
 
Participante da Pesquisa: Helena Pernambuco Pessini Menezes 
 
 
ProCensus - a construção de uma equipe de pesquisa 
 
Valéria Garcia (UNIANCHIETA / ProCensus) 
 
Nascida em 2007, a Pro Census é uma organização que desenvolve pesquisas em 
psicologia, objetivando a construção do conhecimento para qualificar a atuação do 
psicólogo e melhorar a qualidade de vida do ser humano através da promoção da 
saúde mental.. A Diretoria de Desenvolvimento e Treinamento da Pro Census tem como 
proposta promover o crescimento pessoal e profissional dos seus membros, através 
de exercícios de leitura e escrita, e treinamentos específicos para os déficits 
apresentados durante os mesmos. Consolida-se assim, os objetivos dessa organização: 
desenvolver atividades de pesquisa que contribuam para a produção do conhecimento 
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científico, resultando ações junto a instituições, empresas e sociedade, que agreguem 
valor aos diversos campos da Psicologia.  O presente trabalho relata os primeiros 
resultados do programa de treinamento em questão, elaborado exclusivamente para os 
17 pesquisadores desta equipe. Composto por uma série de 10 exercícios criados a 
partir da literatura de Paulo Freire e dos principais autores de metodologia científica, o 
treinamento acontecerá entre agosto de 2008 e junho de 2009. Ao final do programa, 
todos os pesquisadores-participantes estarão aptos a redigir textos que obedeçam aos 
seguintes critérios: objetividade, inteligibilidade, impessoalidade, reprodutibilidade, 
coerência interna e raciocínio lógico. Serão capazes de empregar a língua padrão, 
obedecer à nomenclatura e à terminologia da área, obedecer às normas e padrões 
oficiais e consensuais, e adotar as regras e tradições redacionais. A análise dos 
resultados da primeira fase do treinamento mostrou um déficit do uso de pontuação, 
o emprego errôneo de vocabulário e o uso de termos redundantes. 
 
 
Liga do trauma  
 
Ale José de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Valnice Nogueira (Enfermagem - UNIANCHIETA) 

 
A Assistência de Enfermagem aos pacientes considerados críticos se dá em âmbitos 
pré e intra-hospitalares. A programação e a execução destas ações exigem recursos 
humanos, materiais e tecnológicos condizentes com a realidade e com a necessidade 
da população atendida. Portanto, a construção do conhecimento científico requer 
atualização constante e compartilhamento com os pares sobre tais assuntos. Ao 
acompanhar a evolução e a relevância desta temática, acadêmicos do Curso de 
Enfermagem do UNIANCHIETA desenvolveram o grupo de estudo científico Liga 
do Trauma. Este grupo foi desenvolvido com o objetivo de estudo referente aos 
traumas pré e intra-hospitalares e a prevenção do trauma. Tem sua própria 
organização interna, seu estatuto e apoio dos docentes, atuando como coordenadores 
e orientadores, com cronograma anual e reuniões mensais. Com isso, a Liga do 
Trauma vai trazer para a UNIANCHIETA palestras, simpósios, cursos, estudos 
científicos trabalhos comunitários, pessoal qualificado na área para debater os demais 
assuntos e protocolo de Atendimento no Trauma. E, futuramente, pretende envolver 
todos os cursos da área da saúde, sem fins lucrativos ou políticos, apenas com o 
intuito de expandir e aprofundar o conhecimento na área e abrir novo espaço para a 
formação de novas ligas que enriqueçam o estudo. Esse é um início de um campo e 
um desafio para a área da saúde, com a colaboração da instituição e desempenho dos 
acadêmicos, esta liga terá seu reconhecimento para promover melhor atendimento à 
vitima quando necessário. A liga espera desenvolver esse trabalho que visa ao estudo 
para progresso, desenvolvimento, aprendizado e crescimento acadêmico. 
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Burnout em profissionais de enfermagem 
 
Fernanda A. Santos; Luciana M. Lourenço; Caroline B. Alves (UNIANCHIETA) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
A Síndrome de Burnout é uma das conseqüências mais marcantes do estresse 
profissional e caracteriza-se por exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, 
depressão e insensibilidade às demandas do ambiente. A sua maior incidência é em 
profissionais que mantêm uma relação constante e direta com outras pessoas, 
principalmente quando esta atividade é considerada de ajuda, como a de médico, 
enfermeiro e professor. É geralmente desenvolvida como resultado de um período de 
esforço excessivo no trabalho com intervalos muito pequenos para recuperação. 
Participaram desta pesquisa 93 profissionais de enfermagem, de ambos os sexos, com 
idades entre 21 e 66 anos (M=39; DP=10), sendo 12 enfermeiros, 34 auxiliares e 47 
técnicos. A amostra foi obtida por conveniência. Aplicaram-se dois instrumentos: um 
questionário de perfil sócio-demográfico e ocupacional, e o Maslach Burnout 
Inventory (MBI), um inventário de avaliação do Burnout. Após a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, os profissionais preencheram os instrumentos, 
individualmente. Os resultados investigaram diferenças significativas nas médias dos 
fatores em função do tipo de profissional, jornada de trabalho, tempo de experiência 
na função e local de trabalho. Ocorreram diferenças significativas na avaliação de 
Despersonalização entre técnicos e enfermeiros e entre técnicos e auxiliares, sendo a 
média do item muito menor para os técnicos. Além disso, este item teve 58,3% de 
freqüência alta para enfermeiros, 38,2% de freqüência média para auxiliares e 61,7% 
de freqüência baixa para técnicos. Ocorreram diferenças significativas em termos de 
Reconhecimento Profissional em função do sexo, com índice menor para as mulheres. 
 

___________________________________ 
 

 
COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 03 

 
Paulo Freire e o novo paradigma da Educação Física a partir da década de 
1980: contribuições de sua obra à abordagem educacional crítico-superadora. 
 
Luana Melato (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Liciana Gobbi Celante (Educação Física – UNIANCHIETA) 
 
A década de 1980 representa um marco dentro da Educação Física, pois neste período 
começa a ganhar espaço uma nova abordagem, incorporando o discurso pedagógico 
na área em oposição à compreensão “Esportivista e Militar”. Essa oposição aconteceu 
justamente porque nas escolas eram reproduzidas as visões de uma sociedade que 
vivia o modelo econômico capitalista, com base em uma estrutura fortemente estatal, 
sob o regime de governos militares.  A prática esportiva nas escolas era usada como 
forma de impor disciplina e noções de hierarquia aos estudantes. Assim, era possível 
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padronizar um tipo de conduta entre jovens de diferentes níveis sócio-econômicos. 
Dentro desse contexto surge uma proposta educacional para a Educação Física, 
denominada por seus principais autores como crítico-superadora (Coletivo de 
Autores, 1992). Essa abordagem foi fundamentada na compreensão de que a escola 
deveria contribuir para a transição da sociedade rumo a um modelo político 
democrático e para a implantação do regime presidencialista, com o fim do regime 
militar (Coletivo de Autores, 1992). Paulo Freire é um dos autores apontados como 
referência a essa nova abordagem. Inconformado com a ação da classe dominante em 
oprimir os sujeitos que dela não faziam parte, usou a educação como um instrumento 
na luta para a democracia, no combate ao autoritarismo imposto pela classe 
dominante, uma luta para uma sociedade mais justa, igualitária, por meio de uma 
concepção dialógica e dialética (Freire, 1974). A partir desses pressupostos foi possível 
contextualizar a contribuição e relação que Paulo Freire teve para o surgimento e 
fortalecimento da abordagem crítico-superadora. 
 
 
Memórias afetivas sobre as aulas de Educação Física escolar: o caso dos 
professores de Educação Física em formação inicial 
 
Greice Kelly de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA) 
Co-autores: Diná Teresa R. Oliveira; Juliana Scarazzatto; Adriano Rogério Celante; 
Adriano Mastrorosa (Educação Física - UNIANCHIETA)  

 
É sabido que as concepções educacionais e as práticas pedagógicas de professores são 
constituídas por diversos conhecimentos, inclusive por aqueles advindos de suas 
próprias vivências e memórias relativas aos tempos em que eram alunos. Hoje 
também sabemos que, como fator essencial na constituição da memória, as emoções 
não podem ser negligenciadas; entretanto, na história da ciência, estas tiveram um 
espaço diminuto de investigação devido à dicotomia razão/emoção e à supremacia 
atribuída à cognição em detrimento da emoção. Sob influência de um movimento 
contrário a essa perspectiva, nas últimas décadas, estudos sobre a consideração da 
afetividade no processo ensino-aprendizagem têm aumentado e apontado para a 
necessidade de melhor compreendermos e valorizarmos a dimensão afetiva, inclusive 
no processo de formação de professores. A partir desse contexto, este estudo 
investiga as memórias afetivas de professores em formação inicial no que se refere às 
aulas de Educação Física escolar, bem como às possibilidades de influência dessas na 
escolha profissional dos sujeitos. Trata-se de uma pesquisa caracterizada como 
descritiva e um estudo de caso, cuja metodologia envolve uma abordagem qualitativa. 
Estão sendo realizadas entrevistas semi-estruturadas, com uma amostra composta, 
aleatoriamente, por 20 alunos ingressantes dos cursos de licenciatura e bacharelado 
em Educação Física. Os dados serão tratados por meio da análise de conteúdo. 
Espera-se, por fim, conhecer e refletir sobre as emoções e as experiências marcantes 
da história de vida escolar dos futuros professores assim como analisar a percepção 
destes acerca das possibilidades de influência que as memórias afetivas podem exercer 
sobre a escolha profissional.  
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Eurípedes Barsanulfo: um inovador na arte de educar 
 

Irene Elisabete Ginês Barbosa (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Simone Hedwig Hasse (Pedagogia - UNIANCHIETA) 
 
A presente monografia enfocou o estudo da trajetória pessoal e profissional de 
Eurípedes Barsanulfo, um inovador na arte de educar. O objetivo deste trabalho foi 
analisar os princípios filosóficos e pedagógicos do Colégio Allan Kardec, fundado em 
1907, na cidade Sacramento, MG, e sua relação com a prática educativa da Escola 
Eurípedes Barsanulfo, inaugurada em 1975, na mesma cidade, dando continuidade ao 
ideal educativo fundamentado em uma visão de aluno como ser reencarnado, 
verificando, em ambas, os pontos em que se aproximam ou não. Educar, nas 
propostas estudadas, vai além do desenvolvimento dos aspectos físicos, intelectuais, 
culturais e morais; é uma pedagogia que propõe atender às necessidades do Ser 
Espiritual, portador de potencialidades a serem aperfeiçoadas, buscando esclarecer o 
educando sobre quem ele é, por que vive, e o que veio realizar na presente existência. 
O Colégio Allan Kardec desenvolvia um trabalho em contato com a natureza, por 
meio do aprender-fazendo, permitindo ao aluno analisar, sentir, refletir para depois 
concluir, conforme a pedagogia de Pestallozzi; a Escola Eurípedes Barsanulfo 
permanece com a mesma prática pedagógica. Portanto, apesar de épocas e contextos 
diferentes, a essência do trabalho ainda é a mesma.   

 
 

___________________________________ 
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PÔSTERES 
 
 
A brinquedoteca no ambiente hospitalar 

 
Luciene Cristina Gomes (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Simone Hedwig Hasse (Pedagogia - UNIANCHIETA) 

 
Neste trabalho enfocamos o estudo da brinquedoteca no ambiente hospitalar. O 
interesse pelo estudo desse tema decorreu da discussão do papel do pedagogo em 
resgatar os momentos de brincadeira, aprendizagem e, também, momentos de lazer 
nos intervalos das medicações, tratamentos das crianças e adolescentes hospitalizados. 
Dessa forma, nosso estudo envolve a relação da Pedagogia com o ambiente 
hospitalar: Qual a importância da Pedagogia no contexto hospitalar e da 
brinquedoteca como instrumento de humanização das crianças hospitalizadas? Sendo 
assim, os seguintes objetivos nortearam nosso estudo: a) Compreender a importância 
da Pedagogia no ambiente hospitalar; b) Analisar e compreender as implicações da 
brinquedoteca no atendimento do pedagogo à criança e ao adolescente hospitalizado; 
c) Refletir a respeito das contribuições do brincar para a criança e o adolescente 
hospitalizado. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica que teve início com a 
busca de estudos sobre a Pedagogia Hospitalar, a brinquedoteca no ambiente 
hospitalar e a relação do brincar com o desenvolvimento infantil. Nessa trajetória de 
estudo compreendemos o quão importante é a ação do pedagogo no ambiente 
hospitalar, não só para auxiliar as crianças e os adolescentes adoecidos em suas 
atividades escolares, mas na realização de brincadeiras e atividades lúdicas, uma vez 
que as mesmas possibilitam o resgate da vida cotidiana, segurança e vontade de vencer 
a patologia.  
 
 
Aprender brincando: o jogo e a brincadeira no processo de ensino-
aprendizagem da criança na educação infantil 

 
Natália Rachel dos Santos Manzato (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Simone Hedwig Hasse (Pedagogia - UNIANCHIETA) 
  
Este trabalho enfocou o estudo dos jogos e brincadeiras no processo de ensino-
aprendizagem na Educação Infantil, pois o brincar pode contribuir com o 
desenvolvimento da linguagem, da atenção e criatividade, da interação e socialização, 
da sensibilidade e cooperação da criança. A escolha deste tema de estudo decorre do 
fato de que na Educação Infantil o processo de ensino-aprendizagem deve ter 
significado para a criança e, assim, o jogo e a brincadeira não podem ser considerados 
apenas como fuga ou recreação. Os jogos e as brincadeiras podem ser espaço-tempo 
da aprendizagem e do desenvolvimento na Educação Infantil. Dessa forma, os 
objetivos desse estudo são: compreender o desenvolvimento infantil e o processo de 
aprendizagem da criança; analisar as teorias referentes aos jogos, brinquedos e 
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brincadeiras e as perspectivas teóricas de Piaget e Vygotsky sobre o brincar; e 
compreender a relação da brincadeira no processo de aprendizagem da criança, 
especialmente do faz-de-conta. Para tanto, a pesquisa bibliográfica partiu das obras de 
Piaget e Vygotsky e de autores que estudam essas perspectivas teóricas, como por 
exemplo, Kishimoto (2007), Arce (2006), Santos (2001), Bomtempo (2007), entre 
outros autores. Entre os vários aspectos da relação jogo, brinquedo, brincadeira e 
processo de ensino-aprendizagem da criança na educação infantil, importa destacar 
que o espaço-tempo do lúdico deve possibilitar que as crianças pensem, sintam e 
imaginem as relações com a família e com a realidade em que estão inseridas. Além 
disso, a brincadeira deve ser incluída no currículo e na proposta pedagógica da 
instituição de educação infantil não apenas como recurso pedagógico, mas por ser 
considerada uma forma de expressão da criança. 
 
 
Pedagogia histórico-crítica: alcances, limites e desafios na educação brasileira 
 
André Souza Pessi (UNIANCHIETA) 
Orientador: Antonio Donizeti Leal (Pedagogia - UNIANCHIETA) 

 
O presente trabalho buscou problematizar o movimento teórico conhecido como 
Pedagogia Histórico-Crítica e suas implicações na educação brasileira. O objetivo do 
estudo foi verificar o contexto histórico que permeia essa concepção pedagógica, bem 
como, os pressupostos teóricos que indicam a possibilidade de constituir um projeto 
progressista para a educação brasileira. Ao verificar, a partir das várias avaliações 
educacionais realizadas na esfera federal e estadual, como por exemplo o SARESP, o 
ENEM, que os índices de aprendizagem estão muito aquém de possibilitarem aos 
alunos o domínio consciente e crítico dos conteúdos escolares, e que esse é um dos 
princípios máximos preconizados pelos autores da Pedagogia Histórico-crítica, 
compreendemos que revisitar essa concepção pedagógica, tão difusa na década de 
1980, é necessária para observarmos criticamente os desafios postos para a 
constituição de uma educação democrática na sociedade brasileira. 
 
 
Seminários acadêmicos e oratória 
 
Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior; Aline Ferro Gomes; Geane Cleia Silva Barbosa; 
Tataína Iara Moreno Pickart (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia - UNIANCHIETA)  
 
O seminário, modelo de apresentação proveniente da reunião de estudos de 
determinado tema, vem ao longo dos anos sendo bastante utilizado como estratégia 
acadêmica, visando ao aperfeiçoamento das habilidades verbais e de interação dos 
alunos. No entanto, algumas dificuldades são relatadas pelos mesmos, dentre elas a 
falta de preparo para essas atividades, ou seja, a falta de embasamento para realização 
de seminários. A apresentação funciona como “tentativa de acertos e erros” e não 
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como parte de um treinamento programado, o que resulta em um menor 
aproveitamento da atividade proposta.  O objetivo do presente trabalho consiste em 
identificar variáveis que possam afetar o bom desempenho dos alunos em 
apresentação de seminários. Pretendemos que tais variáveis, ao serem explicitadas, 
possam facilitar a realização da exposição. Para isto, replicaremos o experimento 
realizado por Vasconcellos e Otta (2003), que é fundamentado no comportamento 
gestual, acrescentando ao mesmo a identificação do processo autoclítico, que é 
definido como capacidade do falante de alterar o discurso para afetar o ouvinte. Desta 
forma, a preocupação cerne do presente projeto é a possibilidade de, através das 
variáveis críticas encontradas na replicação do experimento, fornecer elementos que 
possam auxiliar na instrução de alunos em sua formação acadêmica relacionada à 
oratória, ou seja, à fala em público. 
 
 
Aplicação dos princípios da química verde no gerenciamento de resíduos 
químicos 
 
Gilberto de Souza (UNIANCHIETA) 
Orientador: Vanderlei Inácio de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Co-orientadora: Nilva Ap. Ressinetti Pedro (UNIANCHIETA) 
 
O novo paradigma do desenvolvimento sustentado remete-nos a grandes reflexões e 
inclui mudanças de hábitos e formas de uso de materiais e substâncias químicas. O 
presente projeto de pesquisa visa aplicar os princípios da química verde na prevenção 
e gerenciamento de resíduos químicos gerados nos laboratórios do Centro 
Universitário Padre Anchieta. Serão feitos diagnósticos de geração de resíduos com 
organização de banco de dados e de manual de tratamento de resíduos perigosos. 
Acredita-se que este trabalho possa promover um ganho significativo na formação 
profissional dos alunos que estão sendo preparados pela referida instituição para 
ingressarem no mercado de trabalho em relação às questões ambientais, ao manuseio, 
reaproveitamento e descarte de produtos químicos. Como exemplo, tem-se 
atualmente a Europa que se mostra cada vez mais exigente e preocupada com 
assuntos ligados à proteção ambiental, controlando seus fornecedores de matéria-
prima e produtos acabados em toda a cadeia produtivo, através de diretivas como 
Restrição de uso de Substâncias Nocivas ROHS-(Restriction of Hazardous Substaces) e 
Reciclagem de Produtos Eletro-Eletrônicos WEEE-(Waste from Eletrical and Eletronic 
Equipament), que visam à redução na utilização em escala industrial de metais pesados 
como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo(VI), bifenilo polibromado (PBB) e éter 
difenilo polibromado (PBDE) e reaproveitamento ou reciclagem de todos os materiais 
usados na fabricação de eletro-eletrônicos, reduzindo assim a geração de resíduos 
sólidos e contaminantes que possam prejudicar o meio-ambiente. 
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Estudo da troca térmica de motor elétrico 
 
João Batista Reis Soares Lima (UNIANCHIETA) 
Orientador: Ailton Cavalli (Materiais - UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho mostrará como ocorre a troca térmica em um motor elétrico trifásico 
assíncrono, medindo-se com pirômetro, temperaturas em função do tempo em 
pontos distintos do motor. Será demonstrado, com auxílio de gráficos, como se 
desencadeia a transferência de energia térmica através de componentes e materiais do 
motor trifásico. Uma série de ensaios será realizada para se entender: a dissipação do 
calor gerado pelo atrito e pelo efeito Joule, a influência de graxa lubrificante nos 
rolamentos dos mancais do equipamento e a eficiência da ventoinha do motor para 
sua própria refrigeração.  Compreendendo as trocas térmicas para cada ponto térmico 
escolhido, pode-se aperfeiçoar a manutenção do motor para seu funcionamento com 
a máxima eficiência possível, uma vez que esta eficiência é determinada pela relação 
entre a energia elétrica consumida e o calor dissipado.  
 
 
Pesquisa de controle de vetores e seus impactos socioambientais e agravos à 
saúde pública 
 
Kate Cristina de Souza (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Eliana Corrêa Aguirre de Mattos (Gestão Ambiental – 
UNIANCHIETA) 
 
O objetivo da pesquisa é verificar a ocorrência de criação e desenvolvimento de 
vetores (do latim vector = condutor), particularmente moscas, nos meios gerados 
durante o tratamento de esgoto e também em pontos da comunidade em seu entorno. 
Nesta análise também se prevê o estabelecimento de um perfil epidemiológico que 
permitirá analisar a importância desses vetores na dinâmica de seu ciclo de vida, ao 
longo de um ano, permitindo-se inclusive avaliações quanto à sua sazonalidade. O 
estudo será iniciado com revisão bibliográfica e a identificação das espécies existentes 
no local, coletando-se exemplares em seus diversos estágios de desenvolvimento 
(ovos, larvas, pupas e alados de moscas) e em locais pré-determinados dentro da 
estação, tal como leiras onde o lodo é depositado e fora dela, no entorno.  Ainda serão 
definidos o método de coleta dos materiais, equipamentos a serem usados, pontos de 
pesquisa e freqüência, e parâmetros ambientais quantificáveis relevantes. É importante 
destacar a relevância deste trabalho para o pesquisador gestor ambiental, tendo em 
vista a diversidade dos fatores ambientais encontrados e a necessidade de analisá-los 
de forma constantemente interdisciplinar para a busca de soluções que venham ao 
encontro não só de demandas técnicas, mas também mitigadora de impactos 
sociambientais e dos agravos à saúde pública. 
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Um possível indício de insucesso no experimento das “doze crianças de 
Watson” 
 
Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior (UNIANCHIETA)  
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
Em 1913, nos Estados Unidos, um artigo publicado por John Broadus Watson marca 
o início de um movimento denominado “Behaviorism”, o qual, sob a influência do 
russo Ivan P. Pavlov, descobridor do reflexo condicionado, adota como modelo 
teórico o mecanicismo, tendo como núcleo de análise o comportamento reflexo, 
atribuindo a este papel principal para a explicação da conduta humana. Dessa forma, 
mediante uma análise comparativa entre comportamento reflexo e operante, vigorante 
no sistema de Skinner, e ausente na teoria de Watson, o presente trabalho visa apontar 
indícios de que, com os seus recursos teóricos relacionados ao comportamento 
reflexo, Watson se depararia com o insucesso de seu proposto experimento com doze 
crianças, no ano de 1924, em seu livro de nome análogo a seu sistema. Para cumprir 
com a meta acima proposta, o presente trabalho apresenta um enfoque histórico e 
teórico relacionado ao modelo reflexo e operante de comportamento, tendo como 
embasamento as teorias de Watson e Skinner. 
 
 
Desenvolvimento de formulação cosmética para alisamento capilar sem formol 
 
Vanessa de Almeida Rego;  Marli Alves de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Verônica Cristina G. Soares (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Co-orientador: Flávio Gramolelli Júnior (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
Com a proibição do uso de formol em produtos cosméticos, é crescente a pesquisa e 
o desenvolvimento de novas formulações com matérias primas alternativas. Em 1995, 
a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou o formol como sendo 
carcinogênico, tumorogênico e teratogênico. Devido a essa classificação, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição da utilização de formol em 
alisamentos capilares, pois em contato com o couro cabeludo, essa substância pode 
causar uma série de danos como: irritação, queimaduras e intoxicação. A partir do 
exposto, o objetivo deste trabalho será o desenvolvimento de uma formulação 
cosmética de creme para alisamento capilar, que apresente agente desnaturante de 
baixa toxicidade em substituição ao ativo formol. A formulação a ser estudada será 
preparada em forma de uma emulsão do tipo água/óleo. A fase aquosa deve conter 
água deionizada acrescida de componentes solúveis, conservantes, edulcorantes e 
aromatizantes. A fase oleosa deve conter óleos essenciais e ceras nos quais são 
acrescentados os componentes solúveis, as essências, os conservantes e os 
antioxidantes. Também serão preparados agentes emulsificantes, que reduzem a 
tensão superficial entre o óleo e a água e retarda a separação das fases. A nova 
formulação passará por testes de determinação de: pH, viscosidade e estabilidade 
acelerada. Serão realizados testes de mecha, para avaliar a eficiência do alisamento 
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capilar, que identificam a resistência do cabelo e a compatibilidade com o produto. Os 
resultados serão discutidos e organizados para a elaboração de um relatório final e de 
um artigo científico.  
 
 
Biocida 
 
Nathália Romancini (UNIANCHIETA) 
Orientador: Flávio Gramolelli Júnior (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Co-orientadora: Verônica Cristina Gomes Soares (Processos Químicos - 
UNIANCHIETA) 

 
O presente estudo tem como finalidade a avaliação da eficácia de diferentes biocidas 
comercializados pela indústria IPEL (Itibanyl Produtos Espeicais LTDA) na proteção 
de madeiras utilizadas em residência ou industrialmente. A pesagem dos corpos de 
prova após o método de incorporação por imersão, por aspersão e por autoclavagem 
pretende avaliar divergências entre a incorporação de espécies distintas de madeira e 
correlacionar a eficiência da incorporação com o desempenho do biocida como 
conservante de madeira. Um bom preservante deve ser tóxico ao ataque de agentes 
biológicos, mas não para homens e animais, e, uma vez introduzidos na madeira, deve 
ter características como ação inibidora letal contra agentes deterioradores da madeira, 
alta penetrabilidade através dos tecidos lenhosos permeáveis, alto grau de fixação nos 
tecidos lenhosos, não ser corrosivo, não ser prejudicial às características físicas e 
mecânicas da madeira e apresentar segurança para manipulação. O desempenho do 
biocida será avaliado segundo o método de atividade antimicrobiana pour plate, 
utilizando-se como agentes causadores de degradação biológica o fungo Aspergillus 
niger e a bactéria Escherichia coli. Também será realizada avaliação do desempenho 
do biocida como agente cupinicida. Os resultados obtidos a partir dessa análise serão 
essenciais para a adequação do produto à madeira, possibilitando um uso racional do 
biocida sem impactos sobre meio ambiente.  
 
 
Aplicação dos princípios da química verde na prevenção e gerenciamento de 
resíduos químicos 
 
Priscila Maria Prenholato (UNIANCHIETA) 
Orientador: Vanderlei Inácio de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Co-orientadora: Nilva Ap. Ressinetti Pedro (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
As instituições de ensino são responsáveis pela geração de 1% dos resíduos perigosos, 
ao contrário das indústrias, os resíduos produzidos por elas, caracterizam-se por 
apresentarem pequeno volume e grande diversidade. Diante dessa problematização, o 
presente projeto visa aplicar os princípios da química verde para prevenir e estudar 
formas de reaproveitamento dos resíduos produzidos nos laboratórios do Centro 
Universitário Padre Anchieta, buscando enfatizar o grau de toxicidade e possíveis 
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danos que esses poderiam trazer ao homem e ao meio ambiente. Os estudos do 
reaproveitamento e reciclagem de resíduos contendo íon de metais de transição serão 
o foco do trabalho, sendo utilizados métodos simples de separação de misturas, 
reações de óxido-redução e precipitação. Como resultado espera-se elaborar 
experimentos que permitam segregar os resíduos e possibilitem que no futuro os 
professores possam ministrar aulas com os conceitos fundamentais da química 
experimental fazendo uso das substâncias reaproveitadas e assim inserir conceitos de 
química verde, criando oportunidades para o vivenciamento da interdisciplinaridade 
da química. As estratégias em estudo serão de redução da quantidade de reagentes, 
modificação de experimentos, a fim de minimizar a geração e empregar reagentes 
menos perigosos.  
 
 
Estudo das metodologias de análise de água 
 
Raphael Oliveira da Silva (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Nilva A. R. Pedro (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
A água é um dos recursos naturais mais abundantes na natureza e de maior 
necessidade para os seres vivos, porém a maior parte deste patrimônio natural é de 
água salgada. A poluição das águas é um problema que a sociedade moderna enfrenta, 
não somente pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais em rios, mas 
também pela contaminação das águas subterrâneas, contribuindo, assim, para a 
diminuição da quantidade disponível para os usos mais nobres. A qualidade da água é 
um dos fatores principais que determinam o seu uso: potável, para recreação, criação 
de peixes, processamento químico, entre outros. A pesquisa visa realizar um estudo 
das legislações existentes sobre qualidade de águas doces superficiais e de poços com a 
conseqüente organização de um manual de laboratório. Serão coletadas amostras em 
vários pontos na cidade de Jundiaí e realizadas análises de parâmetros físico, químico e 
biológico que determinam a sua qualidade. O presente projeto também visa estimular 
a organização de uma Empresa Júnior para atuar neste segmento de análises de água. 
 
 
Estudo da produção técnico-científica de biodiesel e levantamento da 
produção Brasileira a partir de óleos vegetais com seus correspondentes 
álcoois de transesterificação 
 
Ariane Carvalho Mendonça (UNIANCHIETA) 
Orientador: Vanderlei I. de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
A sociedade atual protesta contra o uso dos combustíveis de origem fóssil, e temas 
sobre energia e poluição têm sido discutidos em vários congressos, simpósios e 
reuniões acadêmicas. A realidade contemporânea admite a necessidade de 
investimentos em fontes alternativas de combustíveis que sejam menos tóxicos ao 
meio ambiente, assim o biodiesel é uma realidade eminente. O valor do barril de 
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petróleo apresenta crescente aumento: em 2000 o barril custava U$30, em 2007 o 
valor era de U$ 64 e recentemente, em julho deste ano, o valor chegou a U$ 147, 
atualmente o valor está próximo a U$ 100. Pesquisas e desenvolvimento de novas 
tecnologias em combustíveis colaboram com a minimização do uso dos derivados de 
origem fóssil, amortecendo, desse modo, o avanço dos problemas ambientais. 
Aplicações de catalisadores de origem básica com uso de álcool metílico é o processo 
majoritário no Brasil, no entanto poucas pesquisas abordam uso de catalisadores 
ácidos e catalisadores heterogêneos para a síntese de biocombustíveis. O presente 
trabalho tem como meta o estudo da produção técnico-cientifica de biodiesel a partir 
de catalisadores alternativos e levantamento de dados sobre a produção brasileira de 
biocombustíveis no meio acadêmico e no setor produtivo. 
 
 
Análise da eficácia de biocidas utilizados na proteção de madeiras degradadas 
por fungos e cupins 

 
Daiane Raquel Ribeiro (UNIANCHIETA) 
Orientador: Flávio Gramolelli Júnior (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Co-orientadora: Verônica C. Soares (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
 
O estudo a ser realizado tem como finalidade a avaliação da eficácia de diferentes 
biocidas comercializados pela indústria IPEL (Itibanyl Produtos Especiais Ltda.) na 
proteção de madeiras utilizadas em residências ou industrialmente, contra a ação de 
microrganismos e de cupins. O projeto tem objetivo de avaliar a incorporação 
biocidas em espécies distintas de madeira e correlacionar a eficiência da incorporação 
com o desempenho do biocida como conservante de madeira. O desempenho do 
biocida será avaliado segundo o método de atividade antimicrobiana pour plate 
utilizando-se como agente causador de degradação biológica o fungo Aspergillus niger. 
Também será avaliada a eficácia do biocida na proteção de madeiras contra o ataque 
de cupins, visando obter uma técnica de inovação. Os resultados obtidos a partir dessa 
análise serão utilizados para a adequação do uso racional do biocida à madeira sem 
impactos sobre o meio ambiente. Com o projeto de iniciação científica, estaremos 
apresentando nossa capacidade de aplicar o produto químico e observar as 
conseqüências de sua aplicação para a preservação da madeira e para o meio ambiente. 
As análises serão realizadas nos laboratórios de química e de procedimentos 
biológicos do Centro Universitário Padre Anchieta. 
 
 
A análise do comportamento no processo de inclusão 
 
Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior; Denise Cóstola Windlin (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
A Análise do Comportamento dá um significado específico para a inclusão em 
contexto escolar, baseada em sua respectiva abordagem. Este significado pode ser 
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explicado a partir de um modelo embasado na teoria referida. Este modelo consiste 
no planejamento de intervenções comportamentais individualizadas, no planejamento 
de mudanças no material utilizado em aula, no ambiente físico e demais fontes de 
estimulação, no treinamento de um acompanhante terapêutico para garantir 
generalizações das intervenções promovidas na escola, integração da equipe 
profissional com a família, no replanejamento das intervenções. O presente trabalho 
tem como objetivo a aplicação da Análise do Comportamento em uma situação de 
inclusão escolar, tendo como sujeito da pesquisa uma professora da rede municipal. 
Para isto foram realizados registros sistemáticos dos comportamentos da professora 
com o objetivo de identificar as variáveis envolvidas e controladoras presentes na 
situação. Assim, posteriormente à análise desses dados, promoveremos uma discussão 
sobre formas de manejo de comportamentos em contextos escolares. 
 

 
Crenças disfuncionais e imagem corporal de mulheres submetidas à cirurgia 
Bariátrica  

 
Caroline Batista Alves (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Andréa Temponi dos Santos (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
As crenças determinam normas sociais na relação com o corpo humano. Mudanças 
artificiais em seu formato, tamanho e aparência são comuns em toda a sociedade e 
tem uma importante função social. Objetivo: verificar a imagem corporal e as crenças 
disfuncionais em mulheres que passaram por cirurgia bariátrica. Sujeitos: foram 15 
mulheres em estágio pós-cirúrgico e que se encontravam em atendimento psicológico 
em um hospital da cidade de Jundiaí – São Paulo. Instrumentos: questionário sócio-
demográfico; questionário (BSQ) Body Shape Questionnarie; escala de crenças 
disfuncionais. Concluiu-se que a maioria das mulheres apresentou leve preocupação 
com a imagem corporal, sendo que, no geral, as crenças que mais apareceram foram 
aquelas ligadas ao controle externo. Nas mulheres com preocupação moderada e 
grave em relação à imagem corporal, observaram-se mais freqüentemente as crenças: 
certos atos são terríveis e pecaminosos; é horrível quando as coisas não são 
exatamente do jeito que gostaríamos que fossem; as desgraças do ser humano são 
causadas por pessoas ou eventos externos. 
 
 
Bulimia: um estudo com universitários 
 
Verônica Marta dos Santos (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Andréa Temponi dos Santos (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
O distúrbio da imagem corporal é um sintoma nuclear dos transtornos alimentares, 
caracterizado por uma auto-avaliação, influenciada pela experiência com o peso e a 
forma corporal, dos indivíduos que sofrem desse transtorno. Objetivo: verificar os 
níveis de preocupação com a imagem corporal e a presença de comportamentos 
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alimentares anormais em jovens. Sujeitos: foram 97 estudantes universitárias do curso 
de Nutrição. Instrumentos: foram utilizados os instrumentos: questionário de dados 
sócio-demográficos; questionário (BSQ) Body Shape Questionnarie; teste de 
investigação bulímica de Edimburgo. Resultados: Concluiu-se que a maior parte das 
estudantes não apresenta preocupação com a imagem corporal. Grande parte dos 
sujeitos (46,39%), apesar de não apresentar todos os critérios para a bulimia, possui 
um padrão alimentar não usual. Parte da amostra (15,46%) apresentou escore elevado 
apontando para a presença de comportamento alimentar compulsivo com grandes 
possibilidades de bulimia. Dentre os sujeitos com escores médios e altos para os 
sintomas, a maior parte apresentou gravidade moderada. 
 
 
Estudo da solidão em idosos 
 
Isamara Duarte Tavares (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Andréa Temponi dos Santos (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
A solidão resulta de deficiências nas relações sociais da pessoa só, e é vista como um 
fenômeno psicológico subjetivo. A auto-estima se constrói a partir da importância dos 
eventos e objetivos de vida e da importância das pressões sociais. Objetivo: verificar a 
percepção da solidão e da auto-estima em idosos. Sujeitos: foram 33 idosos, com 
idade variando entre 60 e 95 anos. Instrumentos: foi realizado um estudo por meio de 
quatro instrumentos: questionário de dados sócio-demográficos; roteiro de entrevistas 
sobre solidão; questionário sobre auto-estima de Rosemberg; diagrama de Antonucci. 
Resultados: para descrever a amostra e suas respostas segundo as diversas variáveis em 
estudo, foram feitas tabelas de freqüência. Concluiu-se que a maioria dos sujeitos 
define ter um círculo de relacionamentos formado principalmente por amigos. Apesar 
de a maioria dos idosos relatarem sentimentos de solidão, apontando a solidão 
emocional como a mais evidente, foi observada alta freqüência de idosos que não se 
percebem solitários. Os idosos também descreveram que possuem redes de relações 
sociais, determinando ter mais de oito contatos em seu círculo social. Em relação à 
auto-estima, a maior parte dos idosos a percebe como elevada. 
 
 
A importância da prática reflexiva para o professor de Educação Física na pré-
escola 
 
Viviane Custódio Barboza (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Greice Kelly de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho propõe-se a fazer uma pesquisa qualitativa, na qual o pesquisador é um 
interpretador da realidade (Bradley, 1993). Está sendo composto sob forma de 
pesquisa bibliográfica, considerada a forma mais adequada para realizar o trabalho, 
pois, por meio desta metodologia, podemos obter informações sobre a situação atual 
do tema ou problema pesquisado, por meio de publicações já existentes, bem como os 
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aspectos que já foram abordados, e também fazer comparações com opiniões diversas 
a respeito do tema proposto (Alves, 1991). Por meio deste trabalho, pretende-se 
compreender melhor a prática reflexiva como um fator importante para o professor 
de Educação Física na pré-escola, tornando assim a ação pedagógica mais 
humanizada, e possibilitar uma postura de consciência do verdadeiro papel do 
professor na sociedade. Para nos tornarmos professores reflexivos não basta só 
estudarmos superficialmente, e sim nos aprofundarmos neste importante exercício 
que é a prática reflexiva. A revisão bibliográfica será feita principalmente acerca das 
idéias de quatro autores: Donald Schon (2000), Isabel Alarcão (2003), Philip 
Perrenoud (2002) e Paulo Freire (1997), os quais propõem a reabilitação da razão 
prática, a aprendizagem por meio da experiência, a utilização da intuição e da reflexão 
na ação e sobre a ação. Para falar da Educação Física na pré-escola, recorremos aos 
Referenciais Nacionais, à revista brasileira de Ciências do Esporte, materiais com que 
conseguiremos bons subsídios para realizar o trabalho. 
 
 
Vulnerabilidade a estresse em operadores de Telemarketing 
 
Sayonara Andreia Della Barba (UNIANCHIETA) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
sayonaradellabarba@hotmail.comltakahashi@anchieta.br 
As configurações modernas do trabalho expõem os indivíduos mais sensíveis a 
determinadas situações da rotina ocupacional a agravos na saúde, dentre os quais o 
estresse e suas conseqüências. Neste sentido, é importante compreender melhor quais 
características do trabalho podem representar fatores de vulnerabilidade ao estresse 
laboral. Dentre as diversas ocupações cujo ambiente de trabalho é vasto em elementos 
estressores, destaca-se o operador de telemarketing, profissional muito solicitado pelas 
empresas que prestam serviços de atendimento ao cliente, tanto pela expansão 
nacional do modelo quanto pela elevada rotatividade associada às condições e à 
organização do trabalho. Este estudo tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade a 
estresse em operadores de telemarketing. Participaram desta pesquisa 90 operadores 
de um Call Center localizado em Campinas –SP, do sexo feminino, com idades entre 
16 e 51 anos (M=25; DP=9), variando em termos de experiência na função entre 0 e 
39 anos (M=6; DP=7) e escolaridade variada.  O instrumento utilizado para avaliação 
foi a Escala de Vulnerabilidade a Estressores no Trabalho (EVENT). Os resultados 
mostraram que no Fator Clima e Funcionamento Organizacional 28,9% apresentam 
índice elevado de vulnerabilidade; no Fator Pressão no Trabalho, 3,3% apresentaram 
vulnerabilidade elevada; no Fator Infra-Estrutura e Rotina, 41,1% apresentaram valor 
elevado e em termos de Estresse Geral, 23,3% tiveram índice elevado. Além disto, 
constatou-se uma correlação positiva e baixa, mas significativa ao nível de p<0,01, 
entre tempo de experiência e os fatores Clima e Funcionamento Organizacional 
(r=0,34, p=0,001), Infra-Estrutura e Rotina (r=0,30, p=0,002)e Estresse Geral (r=0,31, 
p=0,002).   
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Técnicas e instrumentos de seleção utilizados por agências de emprego 
 
Patrícia Missiatto; Talita Peixoto Cunico; Tataína Iara Moreno Pickart; Cintia Ana de 
Matos (UNIANCHIETA) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
As empresas de uma maneira geral estão recorrendo cada vez mais a agências de 
recrutamento de mão-de-obra, para localizar no mercado profissionais aptos para os 
cargos a serem preenchidos. Essas empresas de recrutamento e seleção utilizam 
algumas ferramentas que têm por finalidade gerar informações relevantes para o 
entrevistador, assim como avaliar o potencial e as habilidades desenvolvidas pelos 
indivíduos entrevistados, e verificar se estão dentro do perfil para determinada vaga. A 
qualidade dessas ferramentas influi diretamente nos resultados avaliados pelas 
empresas sobre o processo seletivo. Esta pesquisa objetivou identificar quais 
instrumentos e técnicas são utilizadas pelas agências de emprego na seleção de 
profissionais de nível operacional, médio, superior e gerentes. Participaram deste 
estudo 12 agências de pequeno e médio porte da região de Jundiaí – SP. O 
instrumento utilizado foi um questionário elaborado pelos pesquisadores e respondido 
por um selecionador da agência. Os resultados indicaram que a entrevista é utilizada 
para 100% dos cargos. Depois da entrevista, aparecem os seguintes instrumentos: para 
o nível operacional, seguem o teste AC (42%), Dinâmica de Grupo e Teste 
Palográfico (33%) e Teste de Conhecimentos Gerais (25%); para o nível médio, 
Dinâmica de Grupo (50%), Teste de Conhecimentos Específicos (42%) e os Testes 
QUATI e AC (25%); para o nível superior, Dinâmica de Grupo (50%), Testes G-38, 
IFP e de Conhecimentos Específicos (20%); para gerentes, Dinâmica de Grupo e 
Teste QUATI (33%) e Teste AC (25%). Conclui-se que ainda é pequeno o uso de 
instrumentos devidamente validados para a avaliação de características importantes no 
desempenho laboral.  
 

 
O tratamento dos gêneros digitais nos livros didáticos 

 
Tatiana Travassos de Menezes (UNIANCHIETA) 
Orientador: Clecio Bunzen (Letras - UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho de Iniciação Científica insere-se no projeto “Circulação dos discursos: 
interação e didaticidade”, sob a orientação do professor Clecio Bunzen, em que um 
dos objetivos é estudar interações verbais (escritas e orais) em que há co-construção 
ou transmissão de conhecimentos com traços de didaticidade. O objetivo da minha 
pesquisa é analisar qual é o tratamento dos gêneros da esfera digital nos livros 
didáticos de ensino médio. Nossas perguntas de pesquisa são: (i) quais gêneros digitais 
são apresentados para os alunos para leitura e/ou produção pelos recentes livros 
didáticos? (ii) como esses gêneros são ensinados em material didático impresso e não 
digital? Como os gêneros da esfera digital apresentam características composicionais, 
estilo e formas de interação específicas – investigamos como esses “novos” gêneros 
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são incorporados pelas coletâneas de textos para leitura e/ou pelas atividades de 
produção texto em materiais didáticos impressos. Além disso, estamos observando se 
os livros estão trabalhando com o uso da língua em diversas situações de produção, 
ou seja, utilizando os gêneros digitais para refletir sobre a língua(gem). Os estudos 
sobre letramento digital (Soares, 2002) e sobre os gêneros da esfera digital (Marcuschi, 
2005; Xavier, 2005) são utilizados para construirmos nosso referencial teórico. Nossos 
primeiros resultados mostram que os livros didáticos tratam os gêneros digitais apenas 
como mais um meio de comunicação, seja em um chat, em um blog ou em um e-mail. 
Há situações didáticas que mostram como usar e a quem se destinam esses “novos” 
gêneros digitais, mas são poucas atividades que se voltam para o uso/reflexão da 
língua em situações específicas. 
 
 
Análise de interfaces humano-computador para ambientes virtuais de ensino-
aprendizagem na Web (AVAs) 
 
Jakson dos Santos (UNIANCHIETA) 
Orientador: Juliano Schimiguel (Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 
UNIANCHIETA) 
 
Os Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem na Web (AVAs) são um dos 
principais elementos definidores das novas tecnologias de informação e comunicação 
educacionais. São sistemas que oferecem condições para que a interatividade, um 
conceito chave na comunicação mediada por computador, possa ser desenvolvida, 
facilitando assim a comunicação extra-classe entre professor e alunos e também entre 
alunos. A Educação a Distância (EaD) vem crescendo bastante ao longo dos alunos. 
Hoje em dia já podemos falar sobre cursos de pós-graduação lato-sensu, strictu sensu, 
extensões e graduações inteiras na modalidade a distância ou semi-presencial. Na 
modalidade a distância, todo o curso é feito a distância. Na modalidade semi-
presencial, parte do curso é realizado a distância e outra parte presencial. Os AVAs 
exercem um papel muito importante nesse sentido, permitindo a interação e 
colaboração entre os envolvidos, além de fornecer ferramentas para disponibilização 
dos conteúdos. A interação, em específico a Interação Humano-Computador (IHC), é 
considerada um dos pré-requisitos fundamentais para a realização da aprendizagem. 
Ainda a interação pode ser mais desenvolvida se considerarmos que, num ambiente 
virtual de aprendizagem, a mediação tecnológica possibilita ao aluno pesquisar, 
descobrir e desenvolver atividades no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que se 
localiza a distância e até seguindo suas próprias necessidades e interesses, valorizando 
suas descobertas. O objetivo deste trabalho é estudar a interação humano-computador 
em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem na Web (AVAs). Além disso, 
propor critérios de qualidade de interfaces para esses ambientes, focando em cursos e 
disciplinas voltados para o ensino superior. 
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Investigando aspectos de interface humano-computador para ambientes 
virtuais de ensino-aprendizagem na Web (AVAs), no contexto de TV digital 
 
Emersom Roberto Rossim (UNIANCHIETA) 
Orientador: Juliano Schimiguel (An. Des. de Sistemas - UNIANCHIETA) 
 
A TV Digital ainda é uma novidade para boa parte da população brasileira; neste 
contexto, podemos dizer que muitas pessoas ainda sequer tiveram a oportunidade de 
manusear um computador pessoal, e, até o momento, poucas as que o conheçam (PC 
– Personal Computer) profundamente. Sendo assim, a mudança da tecnologia das TVs 
traria um impacto muito grande na vida das pessoas. Mesmo que o aprendizado dessa 
nova tecnologia não ofereça grandes esforços, os padrões e costumes no uso da TV 
convencional não devem ser alterados; a nova tecnologia deve se adequar ou chegar o 
mais próximo possível das TVs primitivas. Os AVAs são Ambientes Virtuais de 
Ensino-Aprendizagem na Web; eles permitem contribuir com o processo de ensino-
aprendizagem, tanto para cursos presenciais, semi-presenciais e a distância. Estes 
sistemas possuem uma interface humano-computador apropriada para sistemas 
desktop e também web. Eles ainda precisam ser adaptados para serem visualizados na 
TV Digital interativa. O intuito de se estudar a usabilidade de sistemas é identificar 
determinadas questões e tratá-las e maneira que facilitem a utilização por parte dos 
usuários. Os sistemas de TV Digital precisam se adequar aos sistemas de TV 
convencional (usando um controle padrão), simulando os controles de TVs utilizados, 
onde as teclas seguem o mesmo “layout”, com o objetivo de manter o mesmo 
conforto que as TVs atuais oferecem. O objetivo deste trabalho é estudar a interface 
humano-computador em AVAs, no contexto de TV Digital, com foco em usabilidade, 
para que todos possam ter acesso ao recurso sem  perder as características padrão da 
TV convencional.  
 
 
A competitividade no trânsito 
 
Meire Matsuura (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia - UNIANCHIETA)  
 
A competitividade no trânsito está cada vez mais presente.  Observa-se que os 
diversos comportamentos desempenhados pelos condutores influem na maneira de 
utilização do espaço público. Competição implica a atividade rival de duas ou mais 
pessoas ou grupos, onde, cada um na sua atividade, visa superar ou vencer o outro. O 
trânsito é uma disputa pelo espaço físico e o veículo é utilizado para competir com 
outros condutores na aparência, valor, gosto, manobras perigosas e infrações. Os 
comportamentos desempenhados por muitos condutores são individualistas, 
egocêntricos, não voltados ao social. Este projeto focaliza os comportamentos que 
têm causado preocupações em relação ao trânsito, como agressividade e 
competitividade. O abuso da ocupação do espaço público é visível e a liberdade que o 
veículo proporciona ao ser humano é algo que grande parte da população não sabe 
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usufruir devidamente. O indivíduo já vem com comportamentos, em grande medida, 
condicionados pela sua experiência de vida, sua cultura, seus valores. Cada indivíduo 
tem uma experiência diferente de vida, cultura, ideais e valores, que carrega para o 
trânsito, e influi notoriamente na sua forma de conduzir. Seu comportamento muda 
de acordo com suas necessidades e condições apresentadas no dia, portanto 
comportamentos aprendidos sobre o trânsito não mudam quando nos sentamos no 
veículo e o que acontece é que o veículo ajuda a colocar em prática atitudes que são 
agressivas e competitivas muitas vezes. 
 
 
O ensino da natação como conteúdo da educação física escolar 
 
Andréia de Freitas (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Greice Kelly Oliveira (Educação Física –UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho, caracterizado como pesquisa bibliográfica, tem por objetivo estudar a 
viabilidade e a relevância da proposição do desenvolvimento de aulas de natação 
pautadas em princípios como os da aprendizagem significativa, da contextualização e 
diversificação do conteúdo tradicional e da transposição didática, em aulas de 
Educação Física escolar. Tais princípios envolvem não só transcender o simples 
ensino dos quatro estilos de nados e a inclusão de diversas atividades aquáticas, como 
a consideração do contexto de ensino e das possibilidades de transformação da 
realidade no que se refere à temática “atividades aquáticas”. Portanto, a natação em si 
deixa de ser o objetivo exclusivo e passa a ser um objeto de conhecimento 
multifacetado envolvido por uma metodologia que privilegia o conhecimento tácito 
dos alunos e a capacidade destes de construir conhecimentos e não apenas de 
assimilá-los de maneira passiva. Para tanto, questões essenciais como “Por que 
ensinar? O que ensinar? e Como ensinar?” são revisitadas e respondidas a partir de 
uma perspectiva que vai ao encontro a um trabalho tecnicista, ou seja, que coloca o 
aluno como sujeito co-responsável pela apropriação e desenvolvimento de técnicas 
corporais e da análise e contextualização destas. Assim, a natação, enquanto um dos 
conteúdos das aulas de Educação Física, passa a ser considerada de maneira 
diferenciada daquela que visa apenas ao ensino de técnicas e estilos do nadar, 
tratando-se, portanto, de uma mudança não só da perspectiva de ensino da natação, 
mas também da concepção de educar.   
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Estágio e formação de professores: um estudo sobre as relações entre o 
conhecimento acadêmico e a prática pedagógica em Educação Física 
 
Juliana Scarazzatto (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Greice Kelly de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA) 
Co-orientadora: Diná Teresa Ramos de Oliveira (UNIANCHIETA)  
 
Este projeto pretende investigar as relações que os alunos do curso de Licenciatura 
em Educação Física do UniAnchieta estabelecem entre o conhecimento produzido 
durante sua formação acadêmica e as aulas observadas durante o período de estágio. 
Para isso serão considerados os registros de estágio dos alunos. Na instituição 
constituiremos um espaço para estudar, com os professores em formação, o 
referencial da Cultura Corporal, que será o foco da discussão, para que coletivamente 
consigamos identificar de que forma esse referencial se faz ou não presente nas aulas 
observadas e registradas no estágio. Da análise desses registros, identificaremos as 
mudanças que porventura vieram a ocorrer durante o processo de formação 
acadêmica. Com o foco na matriz teórica da Cultura Corporal, buscaremos 
compreender como eles são capazes de identificar, refletir e transformar as diversas 
formas de manifestações corporais produzidas historicamente pela humanidade. No 
tocante ao estágio, o foco principal para a compreensão da dinâmica de troca e 
interlocução dos “atores” do espaço e cotidiano escolares, será ancorado no 
referencial teórico de Guedes-Pinto e Fontana (2001), que afirmam que, mais que falar 
do outro, que vive a escola em qualquer um dos papéis sociais que a compõem, temos 
que nos voltar para a construção da relação com esse outro, materializada nas 
interlocuções produzidas entre nossos alunos e as pessoas da escola. Pretendemos 
que, ao longo do percurso, nossos alunos passem do papel de meros observadores, 
para o papel de participantes efetivos, mesmo que na condição de estagiários, vivendo 
e compartilhando o cotidiano escolar. 
 
 
O lazer no ambiente hospitalar: a proposta do curso de Educação Física do 
UNIANCHIETA junto ao Hospital Universitário de Jundiaí-SP 

 
Diná Teresa Ramos de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA)  
Greice Kelly de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA)   

 
O Centro Universitário Padre Anchieta desenvolve um “Programa em Saúde em 
parceria entre a Faculdade de Ciências da Saúde e o Hospital Universitário de Jundiaí 
(HU-J)”. A possibilidade de atuação em Educação Física no ambiente hospitalar é 
muito ampla e, conforme observamos na primeira etapa da pesquisa - bibliográfica e 
de campo -, não deve se restringir apenas à orientação de atividade física aos 
pacientes. Há no ambiente hospitalar um profícuo campo de atuação também no 
âmbito do lazer. Segundo Lima (2007), ante o ambiente rígido e formal do contexto 
hospitalar, pensar atividades lúdicas é uma árdua tarefa. Nossa proposta de 
intervenção apresenta: um conjunto de ações humanizantes (Pnhah:2001) e de lazer, 
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com vistas a promover oportunidades lúdicas aos pacientes e seus acompanhantes e 
promover uma ampliação da compreensão sobre o direito e a importância do lazer 
junto à equipe de trabalho do hospital. Para tanto, nos valemos da perspectiva da 
animação cultural (Melo:2006) e planejamos o desenvolvimento das ações que 
seguem. I) Identificação e Reconhecimento do HU-J: a) compreender o contexto de 
trabalho da equipe profissional e suas expectativas no campo do lazer; b) 
compreender a realidade e expectativa das pessoas que lá se encontram para uma 
consulta, tratamento, internação e a de seus acompanhantes. II) Construção de uma 
proposta de atuação no âmbito do lazer e das atividades culturais e lúdicas. III. 
Intervenção: promoção de atividades humanizantes, lúdicas e de lazer, nos campos 
artísticos, sociais, manuais, intelectuais, físico-esportivos e turísticos.  
 
Participantes da Pesquisa: Ana Paula Vian; Aline Aparecida Savieto; Clislei Manzan 
Roncolato; Jocelene Moraes de Almeida Martins; Juliana Angeli Lima; Luana Melato; 
Viviane Custodio Barboza (UNIANCHIETA) 
 
 
Interação e traços de didaticidade em obras de divulgação científica  
 
Mariana Araújo de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientador: Clecio Bunzen (Letras - UNIANCHIETA) 
 
Esta pesquisa insere-se no projeto "Circulação dos discursos: interação e 
didaticidade". Seu objetivo é estudar os efeitos de didaticidade em gêneros específicos, 
priorizando a construção dos sentidos que ocorrem nas interações verbais para co-
construção e transmissão do conhecimento sobre a língua(gem). Partindo do 
pressuposto que a disciplina Lingüística entrou nos cursos de Letras na década de 60, 
podemos dizer que, somente na década de 70, observam-se: um discurso voltado para 
a formação de professores e a criação de cursos de formação destes profissionais. 
Uma das áreas que tem travado um diálogo entre conhecimento científico e 
implicações pedagógicas é a Sociolingüística, que surge em 1964, com o objetivo de 
observar as relações sociais da linguagem. A partir destas observações, uma série de 
questões acerca do tratamento da variação lingüística dos alunos que freqüentam a 
escola reacende uma discussão sobre o que ensinar da norma padrão e como ensinar 
tal norma. Questiona-se também o conceito que os usuários da língua (especialmente, 
os professores e a própria mídia) têm sobre norma, erro, gramática etc. Nos últimos 
20 anos, a discussão tem ocupado espaço nas mais diversas mídias, além da publicação 
de livros de divulgação científica escritos para especialistas ou não no assunto. Nesta 
apresentação, faremos uma breve análise dos traços de didaticidade em um dos livros 
mais lidos nos cursos de Letras: Preconceito Lingüístico: o que é, como se faz (1999), do 
sociolingüista Marcos Bagno. Basearemos nossa pesquisa sobre didaticidade (Moirand, 
1996),  nos estudos sobre interação e estilo (Bakthin, Brait, Bunzen & Rojo, Silva, 
entre outros) e nas pesquisas sobre o texto de divulgação/popularização científica 
(Authier-Revuz, Zamponi). 
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Projeto didático de leitura: da produção ao uso em sala de aula  
 
Fernanda Aparecida de Oliveira (UNIANCHIETA)  
Orientador: Clecio Bunzen (Letras - UNIANCHIETA) 
 
Toda escola, particular ou pública, poderia ter como meta principal fornecer uma 
educação de qualidade em relação às práticas de leitura na escola, pois teríamos, assim, 
leitores críticos. Infelizmente, as avaliações em rede (ENEM, SAEB, SARESP) 
mostram que os alunos do ensino fundamental e médio ainda apresentam um baixo 
desempenho nas provas de leitura. Minha experiência como regente em uma sexta 
série do ensino fundamental de uma escola pública mostrou-me, por outro lado, a 
dificuldade de preparar aulas para alunos que apresentam dificuldades em ler 
determinados gêneros. Por essa razão, a pedagogia de projetos pareceu-me ser uma 
alternativa para a inserção da leitura na sala de aula já que a LDB (1996) dá, ao sistema 
de ensino publico, autonomia para definir as normas de gestão que lhe for peculiar. 
Baseada nisso, foi que, juntamente com minhas colegas de sala, elaborei o projeto 
“Leitura Mágica: uma leitura para raros”, voltado para jovens do ensino fundamental 
II e médio. O aspecto central é a utilização de letras de músicas do grupo teatral 
“Teatro Mágico” para explorar efeitos de sentido e a interpretação crítica dos alunos.  
Neste momento, o projeto didático está sendo aplicado nas aulas de regência do sexto 
semestre do curso de Letras, para quinze alunos do primeiro ano do ensino médio de 
uma escola pública. Analisar a elaboração do projeto, as dificuldades encontradas para 
sua aceitação por parte dos professores-estagiários e coordenação, as dificuldades 
encontradas por seis regentes é o objetivo da pesquisa de Iniciação Científica, no 
âmbito do projeto “Circulação dos Discursos: interação e didaticidade”.  
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