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Apresentação

 O II Seminário de Pesquisa da Faculdade de Ciências Sociais – diálo-
gos entre a graduação e as pós-graduações (II SPFCS), a realizar-se nos dias 
03 e 04 de novembro de 2011,na Universidade Federal de Goiás, pretende 
reunir trabalhos de estudantes de graduação em Ciências Sociais (bachare-
lado e licenciatura), de pós-graduação em Antropologia Social (mestrado) e 
de pós-graduação em Sociologia (mestrado e doutorado).

 O evento dá continuidade a uma série iniciada em 2010 com o ob-
jetivo de estreitar as relações entre alunas/os e professoras/es da Faculdade 
de Ciências Sociais, estas/es últimas/os participando das atividades como 
orientadoras/es dos trabalhos apresentados e coordenadoras/es e deba-
tedoras/es dos Grupos de Trabalho (GT). O II Seminário mantém inalterado 
o espírito original da proposta, qual seja, contribuir para que a FCS seja um 
espaço interdisciplinar voltado ao livre debate de idéias e procedimentos de 
pesquisa. O mercado de trabalho tem requerido profissionais cada vez mais 
especializados e, contraditoriamente, versados nos mais diferentes temas. 
Essa “especialização universalista” não é privilegio das Ciências Sociais e 
pressiona os currícula do ensino superior para uma formação ao mesmo 
tempo específica e abrangente. Neste sentido, vale a pena valorizar a pos-
sibilidade de ampliar a interlocução a partir de linhas de pesquisa diversas e 
orientações teórico-metodológicas distintas, mas com o objetivo comum de 
intervenção na realidade social. 

 A valorização da participação igualitária de estudantes de gradu-
ação e de pós-graduação ocorrida no Seminário de 2010 superou as expec-
tativas de nossa comunidade acadêmica. Professoras/es identificaram como 
ponto de destaque o rendimento dos debates para o aprimoramento dos 
projetos de pesquisa, monografias de graduação, dissertações e teses apre-
sentadas. A intensa participação de professoras/es do curso da Museologia 
reforçou o caráter interdisciplinar do evento e abriu caminho para a integra-
ção das/os estudantes desse curso em eventos futuros. 

 Nesta edição de 2011, além de uma comissão organizadora geral 
do Seminário, foram constituídas outras cinco comissões, formadas por 
estudantes responsáveis pelo controle de inscrições e composição dos GT, 
pela revisão dos resumos e dos trabalhos completos, pela divulgação e co-
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municação, pela infra-estrutura e apoio logístico e pelo controle de frequên-
cia e emissão de certificados. Merece destaque o trabalho coletivo que inte-
grou estudantes, técnicos-administrativos e docentes da FCS e resultou na 
organização deste evento.

 O caderno de resumos espelha a estrutura do Seminário, organiza-
do em sessões que integram os seis GT que acolheram os trabalhos apresen-
tados, a saber: GT I - Narrativas, memória e discursos; GT II - Pensamento 
social; GT III - Práticas cotidianas, mídia e consumo; GT IV - Direitos huma-
nos, política e diversidade cultural; GT V - Educação, cidadania e intersec-
cionalidades; GT VI - Sexualidade, corpo e saúde. 

 Aberto a toda a comunidade acadêmica e à sociedade em geral, o 
II Seminário de Pesquisa da FCS procura reforçar os laços entre ensino, pes-
quisa e extensão que estruturam o processo de produção do conhecimento 
acadêmico-científico. Esperamos que todos os participantes aproveitem 
esta oportunidade para aprofundar sua leitura crítica acerca do mundo em 
que vivemos.

Heloísa Dias Bezerra, Luiz Mello e Maria Luiza Rodrigues Souza



8

PROGRAMAÇÃO
 
 
3 de novembro, quinta-feira

9 h
Mesa-redonda “Para além das fronteiras: a formação acadêmica em 
Ciências Sociais e Museologia”
Local: Auditório do Instituto de Matemática e Estatística (IME/UFG)

Profa. Izabela Maria Tamaso
Prof. Manuel Ferreira Lima Filho
Prof. M. Platini Fernandes da Silva
Prof. Revalino Antônio de Freitas

13h30 às 17 h
Grupos de trabalho

18h30 às 22 h 
Grupos de trabalho

4 de novembro, sexta-feira

9 h
Mesa-redonda “Conhecimento e interesse: pesquisas em Ciências 
Sociais e Museologia”
Local: Auditório do Instituto de Matemática e Estatística (IME/UFG)

Prof. João Carlos Amoroso Botelho
Profa. Marina de Souza Sartore
Prof. Camilo Albuquerque de Braz
Profa. Vânia Dolores Estevam de Oliveira

13h30 às 17 h
Grupos de trabalho 

18h30 às 22 h 
Grupos de trabalho



9

GRUPO DE TRABALHO 1

Narrativas, memórias e discursos 

Sala CS 6, Faculdade de Ciências Sociais , Campus II, UFG

Coodenadoras/es: 
Prof. Cleito Pereira dos Santos
Profa. Manuelina Maria Duarte Cândido

Debatedoras/es:
1ª Sessão: Prof. Carlos Santander
2ª Sessão: Profa. Cintya Maria Costa Rodrigues
3ª Sessão: Profa. Mônica Thereza Soares Pechincha
4ª Sessão: Prof. Fausto Miziara

Sessão 1
3 de novembro,  quinta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Cristina Adjunto Ulhoa                                                     
Mestranda em Antropologia Social
Orientação: Profa. Cintya Maria Costa Rodrigues

QUANDO O ANTROPÓLOGO APARECE NA FOTO

Resumo: Por meio desta comunicação, pretendemos realizar reflexões preliminares a 
respeito do uso da imagem fotográfica pelo antropólogo em seu trabalho etnográfico. 
Para tanto, delimitamos como objeto de estudo fotografias em que o antropólogo apa-
rece representado entre os “nativos” ou em espaços pertencentes a eles, no intuito 
de discutirmos questões, tais como: estas fotografias possuem o mesmo estatuto que 
aquelas em que o antropólogo não aparece representado? Trata-se de uma fotografia
de cunho etnográfico, como aquelas nas quais apenas o “nativo” aparece represen-
tado? O que a corporeidade e a gestualidade podem nos revelar sobre a relação entre 
o antropólogo e os “nativos”? Escolhemos, para isso, trabalhar com fotografias relacio-
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nadas ao campo de estudo da cultura africana e afro-brasileira, a princípio, fotografias 
tiradas por Pierre Verger que retratam Roger Bastide em campo.

Palavras-chave: fotografia, etnografia, cultura afro-brasileira e africana.
.........................................................................................................................................................

Walderes Brito                                                  
Doutorando em Sociologia
Orientação: Profa. Heloisa Dias Bezerra

DE OBJETO A SUJEITO: 
A CONDIÇÃO DO INFORMANTE NA SOCIOLOGIA DA EXPERIÊNCIA 

Resumo: Tomando a explicitação de certos aspectos da experiência social do autor 
como estratégia argumentativa, este texto analisa a obra “Sociologia da Experiên-
cia”, de François Dubet, como um possível caminho metodológico para investigações 
comprometidas com a produção de um conhecimento científico gerado no debate e 
no diálogo entre pesquisador e interlocutores do recorte empírico analisado. O texto 
faz também uma aproximação ao campo da democracia deliberativa, argumentando 
existir coerência entre ela e a sociologia da experiência, quanto ao aspecto de pro-
porcionarem o estabelecimento de relações menos assimétricas e impositivas entre 
pesquisadores e populações subalternizadas, escolhidas como fonte qualificada de 
determinadas investigações das Ciências Sociais.

Palavras-chave: sociologia da experiência, metodologia, democracia deliberativa.
.........................................................................................................................................................

Elismênnia Aparecida Oliveira
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Eliane Gonçalves

LÓCUS DE ENUNCIAÇÃO E CIÊNCIA: CONCEPÇÕES DE 
CONHECIMENTO EM AUTORAS FEMINISTAS DA AMÉRICA LATINA

Resumo: A relação entre gênero e ciência tem sido abordada em diferentes corren-
tes e períodos históricos do feminismo. Há autoras que sustentam a existência de 
uma epistemologia feminista ou uma perspectiva teórica de pontos de vista situados 
e determinados pela combinação de vários marcadores sociais, dentre os quais, o 
gênero (standpoint theory). Partindo do questionamento sobre as influências teórico-
metodológicas feministas na produção de conhecimento acadêmico, que problema-
tiza a relação entre quem, onde e como se produz conhecimento científico, após ma-
pear por palavra chave em superfícies de circulação diversas (web, bibliotecas, etc.) 
as produções de escritoras feministas de países da América Latina a partir de 1960, 
discurso sobre essa produção de conhecimento com um foco de olhar na relação entre 
produção de conhecimento e mudança social.
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Palavras-chave: produção de conhecimento, transformação social, lócus de enuncia-
ção, feminismos.
.........................................................................................................................................................

Janos Biro Marques Leite
Mestrando em Sociologia
Orientação: Prof. Flávio Munhoz Sofiati

AUTONOMIZAÇÃO E CIBERCULTURA: RELAÇÕES ENTRE 
AUTONOMIA DO INDIVÍDUO E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

Resumo: A sociedade capitalista moderna produziu um sistema tecnológico complexo 
para automatizar a produção e gerou uma dependência crescente dos indivíduos. Na 
modernidade atual, a produção e a distribuição de diversos capitais também passou  
a depender desse sistema. Apesar da crescente dependência tecnológica, neste meio 
também se propaga um discurso de autonomização do indivíduo, em que o sujeito 
ideal é semelhante àquele descrito por Weber como o self-made man. Neste con-
texto, abre-se a questão do novo papel do indivíduo na sociedade tecnológica, a par-
tir de uma análise do processo de individualização e sua relação com as mudanças 
trazidas pela estrutura tecnológica atual. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é 
compreender como as novas tecnologias afetam as identidades e a relações sociais 
dos indivíduos que lidam com esta diariamente.

Palavras-chave: modernidade, individualização, tecnologia, capitalismo.
.........................................................................................................................................................

Sessão 2
3 de novembro,  quinta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Naurinete Fernandes Inácio Reis
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Nildo Silva Viana

CAMPESIANTO E MEMÓRIA SOCIAL: 
REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O SUDESTE PARAENSE

Resumo: O objetivo do artigo é fazer uma reflexão sobre algumas abordagens acerca da 
constituição do campesinato na região sudeste do Pará, perpassando pelo processo de mi-
gração, ocupação e resistência camponesa pela posse e permanência na terra. A produção 
teórica referente a memória social foi utilizada com o intuito de construir um embasamento 
que nos possibilite analisar as memórias dos sujeitos que constituem a realidade campesina. 
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Parte-se do pressuposto de que a memória é (re)construída socialmente e é resultado de 
processos históricos de trajetórias, de demarcação de universos de pertencimentos e alian-
ças, consequentemente é um processo em contínua construção. Considera-se ainda que 
o processo de recordação, por ser seletivo, nos possibilita compreender os significados e 
valores atribuídos pelos indivíduos às ações ou acontecimentos vivenciados pelos mesmos.

Palavras-chave: campesinato, trajetórias, memórias
.........................................................................................................................................................

Edmilson Borges da Silva
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Nildo Silva Viana

A DINÂMICA DA MEMÓRIA SOCIAL

Resumo: O presente trabalho analisou a memória social de uma comunidade no norte de 
Minas Gerais considerando os pressupostos teóricos de Marx, o presente explica o pas-
sado; Halbwachs, memória como conhecimento e lembranças e Viana, a memória como 
consciência virtual. A partir dessas formulações, analisou-se como essa comunidade realiza 
seus rituais transferindo aos mais jovens a responsabilidade pela tradição, muitas vezes 
sem perceber outras determinações sociais que pode levar a transformação ou modificá-la 
intencionalmente. Dessa forma, foi discutida a sobrevivência da tradição local através do 
papel da memória coletiva na sua manutenção e quais formas de resistência foram e são 
necessárias à comunidade imprimir para existir enquanto um grupo social, religioso, cultural 
e de produção da sobrevivência.

Palavras-chave: Memória-coletiva, Tradição, Determinação social, Transformações em 
comunidade.
.........................................................................................................................................................

Gustavo Henrique dos Santos Vale
Mestrando em Antropologia Social
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

A VIAGEM DA MEMÓRIA E OS SENTIDOS DA IMAGEM: 
ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO H.O – MEMÓRIAS DE ARQUIVO (2007)

Resumo: Este trabalho traz reflexões provenientes da relação entre a memória e o 
cinema, sobre como a memória ao ser abarcada em uma obra cinematográfica, 
pode vir a ganhar dimensões e substancialidades, iluminando a idéia de que é pos-
sível um diálogo entre o espírito e a matéria. É objeto desta análise o documentário 
“H.O. – Memórias de Arquivo” (2007), dirigido por Raimundo Alves. A análise aqui 
empreendida volta-se especificamente à experiência mnemônico-narrativa construída 
pela relação entre o fotógrafo e suas fotografias, num esforço de mapear e discutir as 
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dinâmicas que marcam os processos de evocação da memória e aludir à idéia de que 
o cinema é um instrumento singular de apreensão da realidade, visto sua dimensão 
tempo-espacial, seu caráter multi-interpretativo e seu potencial representativo.

Palavras-chave: memória, cinema, fotografia, narrativa, objetos imagéticos
.........................................................................................................................................................

Marcelo Brice Assis Noronha
Doutorando em Sociologia
Orientação: Prof. Francisco Chagas E. Rabelo

OCORRÊNCIAS DO NACIONAL NA UNIVERSALIDADE MACHADIANA

Resumo: A tradição crítica acerca da obra machadiana destaca quais seriam os crité-
rios mais relevantes para a compreensão da figura que Machado de Assis e sua obra 
em si representam. Saber o quanto há de romantismo, de realismo, de localismo, de 
estrangeirismo, de universalismo, de psiquismo, de política, de gênio, de bruxo, de 
conservador, de subversor, enfim, de uma miríade de denominações, tem sido ob-
jeto constante de investigação. É nosso interesse dialogar com essa tradição. Para isso 
nos apoiaremos em um ensaio seu: “Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de 
nacionalidade”. Ressaltaremos alguns aspectos que estão no debate sobre o enfrenta-
mento entre a realidade social brasileira, a noção do nacional/local, e a fisionomia do 
universal na expressão machadiana.

Palavras-chave: Machado de Assis, identidade nacional, literatura, sociedade.

.........................................................................................................................................................

Sessão 3
4 de novembro,  sexta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Jean Pierre Pierote Silva
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

O LUGAR DO TEATRO SÃO CARLOS NA PAISAGEM 
URBANA E CULTURAL DA CIDADE DE RIO DE CONTAS – BA

Resumo: A pesquisa pretende averiguar a trajetória do Teatro São Carlos, analisando 
as relações existentes entre as práticas de poder, memória e o patrimônio. O teatro 
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está localizado no sertão baiano, na cidade de Rio de Contas e é considerado um dos 
mais antigos do estado. Desde a sua construção ele viveu vários momentos de apogeu 
e decadência, momentos estes que não coincidem com o apogeu e a decadência da 
elite econômica riocontense. No século XVIII Rio de Contas chegou a ser a segunda 
cidade mais importante da Bahia por possuir grande riqueza aurífera. A cidade então 
entra num processo de declínio econômico e no final do século XIX foi construído o 
Teatro São Carlos. Como estratégia metodológica a investigação contará com pesquisa 
bibliográfica, em arquivos e trabalho de campo etnográfico.

Palavras-chave: Rio de Contas, memória, patrimônio.
.........................................................................................................................................................

Lívia Nunes Borges Rodrigues
Graduanda em Ciência Sociais
Orientação: Profa. Maria Luiza Rodrigues Souza

O GRAFITE: A TRANSIÇÃO DE UMA EXPRESSÃO MARGINAL DAS RUAS DE 
GOIÂNIA PARA UMA ARTE CONCEITUAL INCORPORADA AO MERCADO

Resumo: O Grafite, visto por muito tempo como uma arte marginal de protesto, ganha 
hoje visibilidade e reconhecimento devido ao aperfeiçoamento das técnicas e a criação 
de novas dimensões estéticas. Após caracterizar a história desta manifestação artística 
centro a análise em sua inserção no universo mercadológico, seja ele autônomo ou 
empresarial. Para tanto, acompanho grafiteiros que fazem de sua arte um produto 
no qual é atribuído valor simbólico e financeiro. Minha hipótese é de que em Goiânia 
assim como outras cidades do Brasil e do mundo, o grafite é apropriado como bem de 
consumo adentrando espaços artístico, museológicos e residenciais.

Palavras-chave: grafite, práticas urbanas, arte.

.........................................................................................................................................................

Lídia Borges
Graduanda em Ciência Sociais
Orientação: Profa. Izabela Tamaso

GRAFFITE: DAS RUAS PARA O TERRITÓRIO VIRTUAL

Resumo: O graffite surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e criou uma nova lingua-
gem artística que não estava presa às galerias de arte e nem ao universo acadêmico. 
Seu espaço de manifestação eram as ruas e seu caráter, efêmero. Nos anos 2000, com 
a “popularização” da Internet, muitos artistas começaram a fazer registros fotográficos 
de suas obras e a disponibilizá-los no universo digital. Essa estratégia, elem de possi-
bilitar que a arte se perpetue, provocou uma (re)significação para o graffite, pois agora 
pode-se acompanhar o trabalho de um artista sem que haja a necessidade de se tran-
sitar pela cidade. Basta acompanhar páginas e redes sociais na Internet para interagir 
com o graffite e com os grafiteiros. Intenciona-se, neste trabalho refletir sobre esses 
novos processos de interações e acesso a essa “nova escola” do graffite.
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Palavras-chave: graffite, internet, redes sociais, arte urbana, interação
.........................................................................................................................................................

Angela Maria Ferreira
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

OS SABORES DA “PENSÃO DO PADRE ROSA” E 
AS RELAÇÕES INTERÉTNICAS EM PIRENÓPOLIS (GO)

Resumo: As representações históricas e sociais, na perspectiva dos estudos da 
memória social, serão trilhas para se investigar a “Pensão e restaurante Padre Rosa” 
na cidade de Pirenópolis (GO). Pretendo investigar qual foi a importância da “Pensão 
e restaurante Pe. Rosa” na construção da identidade étnica, social e política da cidade 
de Pirenópolis tendo como viés de análise as categorias Jaymes “brancos doutores e 
pretos cozinheiros”. O que elas podem informar sobre a hierarquia social, o estigma, a 
economia, a religião, e os segmentos étnicos e sociais de Pirenópolis? Qual o lugar da 
pensão na memória social dos moradores da cidade? A pesquisa terá como fundamen-
tos teóricos e metodológicos os estudos da memória, patrimônio cultural, identidade, 
pesquisa bibliográfica, investigação em arquivos e a pesquisa de campo etnográfica.

Palavras-chave: comida, identidade, parentesco, etnia, redes sociais.

.........................................................................................................................................................

Sessão 4
4 de novembro, sexta-feira

18h30 às 22 h 
.........................................................................................................................................................

Marcello Soldan Garbelim
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Pedro Célio Alves Borges

A METROPOLIZAÇÃO DE GOIÂNIA: 
CONTRADIÇÕES SOCIAIS E AS NOVAS FACES DA MODERNIDADE

Resumo: Na medida em que a modernidade se aprofunda, a urbanização, como 
intrínseca ao mundo moderno, adquire novas facetas e inúmeras possibilidades 
de entendimento. O presente projeto propõe-se a estudar a metropolização de 
Goiânia, tentando entende-la a partir da articulação entre o processo de intensi-
ficação da modernidade e as (re) configurações dos espaços urbanos metropoli-
tanos. Admitindo que as disputas sociais sejam materializadas no espaço urbano, 
torna-se imprescindível o entendimento da história do desenvolvimento urbano 
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de Goiânia, da modernização peculiar brasileira, da metropolização nos países 
emergentes e das transformações da (pós) modernidade no capitalismo tardio. 
Para que assim, sejam oferecidos elementos para a análise das contradições da 
(re) produção do urbano, dos conflitos sociais em torno da questão urbana, das 
características da segregação sócio-espacial metropolitana, do modo de vida na 
metrópole e da própria configuração social da (pós) modernidade.

Palavras-chave: modernidade, urbanização, conflitos sociais, Goiânia.
.........................................................................................................................................................

Bruna Penha
Mestranda em Antropologia Social
Orientação: Profa. Joana Fernandes e Prof. Gabriel Omar Álvarez

IDENTIDADES EM PERFORMANCE: 
ABUELAS EM FRONTEIRAS COSMOPOLITAS PERIFÉRICAS

Resumo: Este trabalho relaciona o caráter cosmopolita das fronteiras transnacionais 
com a dinâmica das identidades e seus aspectos performáticos. O objetivo desta pes-
quisa é perceber as estratégias que as abuelas de fronteira usam para a manuten-
ção da identidade neste contexto cosmopolita, tendo a performance como forma de 
comunicação nos interstícios de suas relações cotidianas. Por abuelas, referimo-nos 
às avós de famílias que vivem em fronteiras onde há um cosmopolitismo periférico. 
Estas estratégias performáticas de manutenção da identidade as caracterizam como 
um vínculo com a memória e tradição cultural. Apresentaremos dados de campo que 
nos auxiliarão a pensar a organização social nas fronteiras, coletados em uma pesquisa 
de campo preliminar na fronteira que separa/une Brasil e Paraguai, nos municípios de 
Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 

Palavras-chave: identidade, fronteira, performance, cosmopolitismo periférico.
.........................................................................................................................................................

Arthur Pires Amaral
Mestrando em Antropologia
Orientação: Profa. Telma Camargo

PERCEPÇÕES DE RISCO NUM BAIRRO 
CONSTRUÍDO SOBRE UM ANTIGO LIXÃO, EM GOIÂNIA-GO

Resumo: Este trabalho se fundamenta na pesquisa etnográfica que realizo no bairro 
Parque Santa Cruz, em Goiânia-GO. Antes de sua ocupação, o terreno era um lixão. 
Posteriormente, o lixo foi aterrado e encoberto pelas casas e pelo asfalto. Contudo, 
sua presença ainda se faz visível através das rachaduras nas paredes de diversos 
imóveis, que podem afetar seriamente sua estrutura. Apesar disso, as rachaduras não 
representam um perigo para a maioria dos moradores entrevistados. Por quê? Trago 
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aqui reflexões que venho fazendo acerca das percepções nativas de risco e sobre como 
o medo da violência, provocada pelas drogas, está articulado a elas.

Palavras-chave: percepção de risco, moradia, Parque Santa Cruz (Goiânia-GO).

.........................................................................................................................................................

Reycilane Carvalho Chadud
Mestranda em Sociologia
Orientação: Profa. Telma Ferreira Nascimento

O SOCORRISTA DE RESGATE E O RECONHECIMENTO SOCIAL: 
DILEMAS NA PROFISSÃO DE BOMBEIROS

Resumo: O presente estudo configura uma interpretação comparativa acerca dos tra-
balhadores militares socorristas dos Corpos de Bombeiros de Goiânia (GO) e São Paulo 
(SP). A prevalecente necessidade deste profissional em meio as circunstâncias de risco 
em que vivemos, garante a ele sua positividade no trabalho. O estudo comparativo 
intuita identificar a predominância dessa identidade funcional fora do ambiente de 
trabalho e diagnosticar possíveis negatividades advindas do grau de responsabilidade
desenvolvida no exercício contínuo da profissão, que juntamente com o stress das 
ocorrências, aponta para o desenvolvimento de doenças do trabalho. As relações intra 
e extra quartel favorecem para a construção de dois mundos identitários e fortemente 
influenciados pelo comportamento militar, onde as relações de visibilidade positiva, se 
tornam com o uso da farda, um meio politico de luta por direitos.

Palavras-chave: identidade, profissão, reconhecimento, psicopatologias, bombeiros de 
resgate.
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GRUPO DE TRABALHO 2

Pensamento social, religiosidade e 
políticas do simbólico 

Sala CS 5, Faculdade de Ciências Sociais, Campus II, UFG

Coordenadoras: 
Profa. Débora Ferreira da Cunha
Profa. Vânia Dolores Estevam de Oliveira

Debatedoras/es: 
1ª Sessão: Profa. Custódia Selma Sena do Amaral
2ª Sessão: Prof. Sebastião Rios Corrêa Junior
3ª Sessão: Prof. Roberto Lima
4ª Sessão: Prof. Flávio Sofiati

.........................................................................................................................................................

Sessão 1
3 de novembro,  quinta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Danilo Correia da Silva Santana
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Francisco das Chagas E. Rabelo

PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE JOVENS DE 
FAMÍLIAS POBRES DE DOIS BAIRROS PERIFÉRICOS DE GOIÂNIA

Resumo: A desigualdade social brasileira tem raízes históricas e as transformações pelas 
quais passou modificou sua feição e a reproduziu como fenômeno de massa. Goiânia 
experimenta formas e sintomas do mesmo processo de produção e reprodução dessa 
desigualdade. A comunicação que pretendo realizar tem como enfoque a produção 
e reprodução da desigualdade social entre jovens de famílias pobres de dois bairros 
periféricos, ambos localizados na região sudoeste do município de Goiânia. Para tal 
foram usadas como referencial teórico as teorias da prática e do reconhecimento, as-
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sim como as interpretações e insights teóricos de Jessé Souza sobre a especificidade 
da realidade de países periféricos de modernização tardia. 
 
Palavras-chave: Desigualdade social, modernização tardia, juventude e pobreza.
.........................................................................................................................................................

Lucimar Maria Mota
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Francisco Chagas E. Rabelo

PROGRAMA MESA BRASIL SESC:  PARA ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

Resumo: O Programa Mesa Brasil SESC (MBS) constitui-se em uma rede nacional contra 
a fome e o desperdício de alimentos com o objetivo de contribuir para a segurança 
alimentar e nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, por meio 
da arrecadação e distribuição de alimentos, da promoção de ações educativas e da 
responsabilidade compartilhada entre doadores, entidades sociais receptoras e volun-
tários, em todo o país. É sobre este programa que se insere a presente abordagem, e 
vamos situá-lo a partir do conceito de representação social. A constatação da existên-
cia de um contingente expressivo de brasileiros submetidos à extrema pobreza e à 
desigualdade social nos orienta para uma análise voltada para a privação da alimenta-
ção, enquanto violação dos direitos humanos básicos, assim como as representações 
sociais que estão associadas ao MBS.

Palavras-chave: Mesa Brasil SESC, alimentação, representações sociais, direitos humanos.
.........................................................................................................................................................

Guilherme Alvarenga Fernandez
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Francisco Chagas Evangelista Rabelo

AS RELAÇÕES DA TEORIA DE DARWIN E O EVOLUCIONISMO SOCIAL

Resumo: A teoria evolucionista de Charles Darwin é um dos grandes paradigmas da 
biologia. Em contrapartida, alguns teóricos das ciências humanas, como Kenneth Bock 
(1980), sugerem que a idéia de evolução histórica já vinha sendo constituída na cul-
tura européia muito antes de Darwin formular a teoria da evolução das espécies. Bock 
acredita que Darwin já teria sido influenciado por essa linha de pensamento então em 
constituição. Dessa maneira, supõe-se que haja uma contradição entre as evidências 
empíricas da teoria de Darwin e o pensamento de Bock. Com base nesse pressuposto, 
meu objetivo será levantar, a partir da leitura de A origem das espécies (2011[1859]), 
traços que permitam estabelecer ou não a relação entre a teoria evolucionista de Dar-
win e a idéia defendida por Kenneth Bock.  

Palavras-chave: Evolucionismo social, Darwinismo, visão de mundo.  
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Sessão 2
3 de novembro,  quinta-feira

18h30 às 22 h 
.........................................................................................................................................................

Rodrigo Augusto Leão Camilo
Mestrando em Sociologia
Orientação: Prof. Flávio Munhoz Sofiati

A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO NO BRASIL: DAS FORMULAÇÕES 
INICIAIS DE SUA DOUTRINA AOS NOVOS DESAFIOS DA ATUALIDADE

Resumo:  A Teologia da Libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da 
Igreja Católica na década de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade 
social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Contudo, ao
proceder assim, seus adeptos chocaram-se contra o Estado, interesses econômicos 
e até mesmo a hierarquia da instituição Católica. Com o passar dos anos, mudanças 
importantes ocorreram em virtude do fim da Ditadura Militar, do fortalecimento de 
outras crenças religiosas e de uma nova filosofia dentro do catolicismo.  Essa nova 
realidade se constituiu com grandes desafios para a Teologia da Libertação. A presente 
pesquisa tem como objetivo, portanto, compreender o desenvolvimento da Teologia 
da Libertação nos últimos 40 anos, bem como situar suas prioridades nos dias atuais. 

Palavras-chave: Religião, Teologia da Libertação, crítica social. 
.........................................................................................................................................................

Hans Miller Rodrigues de Medeiros
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Pedro S. Mundim

ELEIÇÕES E RELIGIÃO: O PAPEL DOS LÍDERES EVANGÉLICOS 
NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Resumo: Na medida em que crescem quantitativamente, crescem também politica-
mente. Com uma atuação notável, principalmente a partir das eleições presidenciais 
de 2002, os evangélicos tem buscado cada vez mais espaço nas casas legislativas e em 
gabinetes executivos por todo Brasil. Quero assim, analisar o papel desempenhado 
pelos líderes religiosos no processo de influência da decisão dos fiéis quanto ao voto. 
Com entrevistas e uma busca aos dados sobre as eleições, quero traçar o caminho to-
mado pelos líderes em prol de influenciarem no resultado. Neste caso usarei Apareci-
da de Goiânia como local determinante à pesquisa, com um foco nos neopentecostais.

Palavras-chave: eleições, política, religião, aparecida de goiânia. 
.........................................................................................................................................................
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João Augusto Silveira Ferreira
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Revalino Antonio de Freitas

A DESVALORIZAÇÃO DO “CAMPO”: A DEGRADAÇÃO DO 
TRABALHO RURAL E DO TRABALHADOR NA PRODUÇÃO CAFEEIRA

Resumo: O meio rural vem sendo foco de desvalorização, tanto dos indivíduos que 
nele habitam como do trabalho que executam. O presente trabalho tem o objetivo de 
estudar esta questão. O estereótipo desses trabalhadores, com o decorrer do tempo, 
sempre foi formado e estigmatizado simbolicamente como atrasado, ridicularizado e 
dotado inocência. Para tanto, é necessário compreender este ser social e suas formas 
de organização, assim como sua formação social. A pesquisa será realizada na região 
do Circuito das Montanhas Cafeeiras na região Sul e Sudoeste de Minas Gerais, onde 
a economia é dependente da cafeicultura, produção ainda pouco mecanizada e, por-
tanto, utiliza-se da força de trabalho oriunda de migrantes pendulares e pequenos 
agricultores familiares. 
 
Palavras-chave: mundo rural, trabalhadores de cafézais, desvalorização social, orga-
nização social
.........................................................................................................................................................

Sessão 3
4 de novembro,  sexta-feira

13h30 às 17 h
.........................................................................................................................................................

Edson Luiz da Silva Junior
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Mônica Thereza Soares Pechincha

XAMANISMO KRAHÔ, O ESQUEMA CÓSMICO CIRCUNSPECTO

Resumo: O projeto de pesquisa segue a linha dos estudos em etnologia que, aliados a 
determinados conceitos filosóficos, fundamentam as idéias de perspectivismo multi-
naturalista, presentes na cosmologia ameríndia. O estudo visa identificar a abertura 
mediativa/transformativa do “corpo” aos afetos animais e de outros seres que quali-
ficamos pelas nossas categorias de “espírito” e “alma”. As relações nesse nível são 
enfrentamentos e negociações que podem ser traduzidas como “afecções”, estados 
de interferência intensiva compartilhadas por homens/animais e espíritos xamânicos, 
entre outras agências. A pesquisa a ser empreendida fundamenta-se nessas e noutras 
proposições do pensamento cosmológico ameríndio, operacionalizadas à luz de uma 
etnologia atenta às ontologias indígenas. Ela buscará apreender categorias e procedi-
mentos atinentes na cosmologia Krahô, na tentativa de contribuir com a lacuna ainda 
existente na abordagem do xamanismo entre esse povo indígena. 
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Palavras-chave: jovens urbanos, ecologia política, conflitos socioambientais, direitos 
animais, vegetarianismo.

.........................................................................................................................................................

Michelle Nogueira de Resende
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

A REPRESENTAÇÃO DO SOBRENATURAL 
NA CERÂMICA FIGURATIVA KARAJÁ

Resumo: Os Karajá possuem inúmeras formas de expressão cultural, dentre elas, as bonecas 
cerâmicas denominadas ritxòkò (na fala feminina) e ritxòò (na fala masculina). A
cerâmica é produzida especificamente pelas mulheres que desenvolveram, ao longo
do tempo, técnicas próprias de confecção transmitidas a cada geração. As peças
cerâmicas representam tanto a forma humana e seus ciclos de vida, quanto elementos
da fauna e do sobrenatural (modelando seres que habitam o imaginário Iny, figuras
zoomorfas, multicéfalas, entidades disciplinadoras de crianças...). Esta pesquisa tem
como objetivo inicial contextualizar as bonecas cerâmicas num sentido mais amplo
(sua origem, modos de fazer) e posteriormente analisar a representação do
sobrenatural nas peças cerâmicas da reserva técnica do Centro Cultural Jesco von
Puttkamer, a partir de estudos antropológicos realizados sobre a cosmologia Karajá.

Palavras-chave:  karajá, boneca de cerâmica, cosmologia, cultura imaterial

.........................................................................................................................................................

Robson Max de Oliveira Souza
Mestrando em Antropologia Social
Orientação: Prof. Roberto Cunha Alves de Lima

O IAÔ-PRINCÍPIO E FIM DE TUDO
E AS RELAÇÕES DE PODER NO CANDOMBLÉ KETO

Resumo: Este trabalho pretende entender a figura do Iaô na problemática  das identidades, 
etnicidade e relações de poder construídas na cultura religiosa do Candomblé de
nação Keto-Iorubá, fruto de pesquisa etnográfica em uma comunidade-terreiro
tradicional em Salvador, Bahia. O eixo da pesquisa passa pela formação do Iaô e se
amplia para a questão das afirmações de subjetividades negras, através da iniciação
mística e religiosa e da organização social de um Terreiro tradicional. Indo da
subalternidade à posição de maior poder em um grupo deste tipo, o Iaô traz em si a
trajetória, os arranjos e as estratégias dos negros escravizados desde o Brasil colonial.

Palavras-chave: candomblé, poder, religião.
.........................................................................................................................................................



23

Sessão 4
4 de novembro,  sexta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Raíssa Faria Chaves Oliveira
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Maria Luiza Rodrigues Souza

IMAGINAÇÃO, SOCIEDADE E ROUPA: UM ESTUDO 
DAS COLEÇÕES DE CARLOS MIELE ATRAVÉS DA ANALISE VISUAL 

Resumo: Este projeto pretende analisar algumas peças de coleções produzidas pelo estilista
Carlos Miele. Para tanto, realizaremos análises das coleções a partir de registros visuais
aleatórios. A ideia é discutir as peças como portadoras de sentidos que se relacionam
com o consumo e que remetem a várias esferas sociais. As perguntas dizem respeito
aos itens da “cultura popular” presentes nas criações do estilista.  

Palavras-chave: antropologia visual, moda, cultura popular, consumo.
.........................................................................................................................................................

Denise dos Anjos Mascarenha
Doutoranda em Sociologia
Orientação: Prof. Francisco Chagas Evangelista Rabelo

A LITERATURA COMO FORMA DE REGISTRO DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA: 
CANTORIA, CRENÇAS E AFORISMOS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Resumo: Com a política de registro dos bens culturais imateriais brasileiros, iniciada em 
2000, diversas discussões surgiram, entre os estudiosos, em torno da atribuição do 
Estado enquanto redentor da cultura popular. Dentre as questões estava o papel da 
literatura, que, há tempos, tem praticado o registro de nossa formação cultural imate-
rial, sendo assim, um legítimo esforço no enfrentamento da pulsão de morte que paira 
sobre as cabeças dos agentes culturais, sendo mais acessível até que o livro do tombo 
do IPHAN. Diante das possibilidades, a presente comunicação se define por “Grande 
Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, com o propósito de destacar os aforismos (dita-
dos) populares, cantorias e crenças, registrados pelo autor em sua obra, compreen-
dendo-os, não como oposição à cultura erudita, mas como forma de registrar a cultura 
constitutiva de um povo.

Palavras-chave: cultura popular, registro, literatura.
.........................................................................................................................................................
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Murilo Vilarinho
Doutorando em Sociologia
Orientação: Prof. Francisco. C. Rabelo

O NEGRO NOS ESCRITOS MACHADIANOS

Resumo: Preocupado com o presente da sociedade carioca do século XIX, o olhar 
machadiano - visão arguta e de elegante ironia – não só captou o espírito da con-
sciência brasileira, mas também anteviu a modernidade em oposição à vida da patriar-
calista, farisaica, racista e aristocrática sociedade de corte. Por meio das personagens 
de seus romances, crônicas, contos e críticas de fase Realista, Machado de Assis re-
presentou o teatro social do Segundo Império, a partir de uma perspectiva particular, 
não provinciana e preocupada com as incongruências do contexto vigente. Assim, este 
trabalho versa discutir a representação do negro nos escritos machadianos. E, obje-
tiva refletir, através da ótica do literato, da sociologia, da literatura etc., as relações 
escravistas (estruturas decadentes que emperravam a constituição da modernidade) 
que estavam inseridas “modestamente” em sua produção.

Palavras-chave: negro, Machado de Assis, sociedade de corte, império, modernidade
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GRUPO DE TRABALHO 3

Práticas cotidianas, mídia e consumo

Sala CS 4, Faculdade de Ciências Sociais, Campus II, UFG

Coordenadoras: 
Profa. Ana Karina Rocha de Oliveira
Profa. Vera Regina Barbuy Wilhelm

Debatedores: 
1ª Sessão: Prof. Francisco Chagas Evangelista Rabelo
2ª Sessão: Prof. Jordão Horta Nunes
3ª Sessão: Prof. Nildo Viana
4ª Sessão: Prof. Pedro Mundim

...........................................................................................................................

Sessão 1
3 de novembro,  quinta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Erisvaldo Souza
Mestrando em Sociologia
Orientação: Prof. Nildo Viana

ROCK, JUVENTUDE E PRODUÇÃO CULTURAL (1950-1960) 

Resumo: Esta comunicação desenvolve uma análise sobre rock, juventude e a produção 
cultural nas décadas de 1950 e 1960, tendo por base algumas obras que são funda-
mentais para o entendimento do tema neste período. A relação entre rock e juventude 
pode ser um bom ponto de partida para entendermos não só a produção cultural 
de uma época, mas também a mentalidade de uma determinada sociedade, princi-
palmente a juventude da década de 50 e 60 e seu estilo de vida, pois o rock em sua 
origem esteve fortemente ligado à juventude norte-americana. Desta forma, torna-se 
importante entender a origem e a formação do rock na sociedade norte americana e 
sua relação com a juventude.
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Palavras-chave:  rock, sociedade, juventude, produção cultural.

.........................................................................................................................................................

Adriana Cristina Cândida Queiroz
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Jordão Horta Nunes

O TRABALHADOR EXERCENDO SUA ATIVIDADE 
E A ATIVIDADE ADMINISTRANDO O TRABALHADOR: 

UM ESTUDO SOBRE AGENTES DE TELEATENDIMENTO

Resumo: O trabalho se propõe a analisar agentes e ex-agentes de teleatendimento sob 
as perspectivas da Sociologia do trabalho e da Sociologia das emoções, com vistas aos 
seguintes objetivos: 1) compreender as relações de trabalho dispostas na ocupação; 
2) identificar quem são estes trabalhadores e, assim, traçar o perfil do agente de telea-
tendimento; e 3) depreender como os sentimentos destes indivíduos são expropriados 
e passam a pertencer e a representar a empresa. Assim, examinar a administração dos 
sentimentos desses trabalhadores para que atendam à expectativa exigida pelo ofício 
e pela empresa empregadora.

Palavras-chave:  teleatendimento, call center, trabalho das emoções.

.........................................................................................................................................................

Júlio da Silveira Moreira
Doutorando em Sociologia
Orientação: Prof. Dijaci David de Oliveira

AS ROTAS DE MIGRAÇÃO NO MÉXICO
E OS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MIGRANTES

Resumo: O controle dos fluxos migratórios aos Estados Unidos se intensificou após 
o 11 de setembro de 2001  e  veio  acompanhado de vários tipos de violência contra 
migrantes em trânsito pelo território mexicano. Este trabalho aborda a travessia de 
migrantes pelo território mexicano até a fronteira com os EUA, tipificando as violên-
cias que sofrem, como sequestros,  extorsões,  crimes sexuais e  assassinatos, seus 
respectivos modus operandi e a mobilização de setores da sociedade mexicana que 
se levantam em apoio aos migrantes, especialmente os abrigos e casas de migran-
tes estabelecidos ao longo das rotas. Este trabalho contribui para uma pesquisa mais 
ampla, que enfoca a violência contra migrantes brasileiros em trânsito pelo território 
mexicano.

Palavras-chave: migrações internacionais, fronteira, México, violência.
.........................................................................................................................................................
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Maria Aparecida da Conceição
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Marina de Souza Sartore

MIGRAÇÕES PARA GOIÂNIA: 
A MARCHA PARA O OESTE CONTINUA

Resumo: Nos últimos três anos têm me chamado a atenção: o fato de a maio-
ria dos pacientes que procuram atendimento no centro de saúde Balneário Meia 
Ponte serem originários de outras unidades da federação. O que se propõe nesse 
trabalho é pesquisar a migração em direção à Goiânia, principalmente de pessoas 
advindas da região nordeste, buscando compreender uma possível alteração do 
perfil social desse migrante desde a fundação da cidade, tendo como amostra os 
pacientes que procuram o referido centro de saúde. Para tanto serão realizadas 
entrevistas com aplicação de questionários e, posteriormente, será feito um es-
tudo comparativo entre os resultados obtidos e os dados sobre migração do IBGE.

Palavras-chave: migração, perfil social do migrante, êxodo rural e urbano.

..........................................................................................................................................................

Sessão 2
3 de novembro,  quinta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Mateus Vieira Orio 
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Nildo Viana

  CONSUMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A DINÂMICA DO MERCADO NA BUSCA DO LUCRO

Resumo: O objetivo deste trabalho é o estudo do consumismo do ponto de vista da 
dinâmica social do mercado. Tendo como base as teorias que abordam a relação entre 
produção capitalista e consumo, pretende-se empreender uma investigação acerca 
das bases sociais do consumismo, bem como do desenvolvimento do capitalismo con-
temporâneo e sua dinâmica na criação de novas necessidades para a reprodução so-
cial segundo a lógica do lucro. Para tanto é proposto um estudo da criação e aprimora-
mento do computador: uma mercadoria desenvolvida por intermédio de necessidades 
sociais e que passa a ser extremamente volátil na diversificação da produção, com o 
desenvolvimento de novos dispositivos ajustados à criação de símbolos que motivam 
a aquisição de bens a serviço da aparência.
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Palavras-chave: consumismo, produção capitalista, computador, sociedade contem-
porânea.

.........................................................................................................................................................

Tiago Meireles 
Doutorando em Sociologia
Orientação: Prof. Flávio Munhoz Sofiati

NEOPENTECOSTALISMO E CULTURA DE CONSUMO: 
PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO DE AFINIDADE ELETIVA

Resumo: O texto em questão trata-se de proposta de pesquisa que visa analisar o 
neopentecostalismo em Goiânia sob perspectiva que se preocupe tanto com a esfera 
religiosa quanto com a dinâmica contemporânea do consumo. Para tal, parte do con-
ceito de devaneio, importante na verificação da afinidade eletiva entre ambas esferas. 
Deste modo, são abordados elementos ligados à prática religiosa tais quais a música, 
os conteúdos doutrinários, as expressões peculiares ao universo neopentecostal e as 
relações de troca simbólica envolvendo líderes e fiéis. A fim de enriquecer a pesquisa, 
a proposta é que seja analisado também grupo ligado ao protestantismo histórico, 
a fim de que se proceda análise comparativa com relação aos neopentecostais e se 
possa perceber dinâmica mais ampla no campo religioso evangélico.

Palavras-chave: neopentecostalismo, religião, cultura de consumo, sociedade de con-
sumo. 
.........................................................................................................................................................

Alexandre Thiago Tibery Lima Maluf
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Maria Luiza Rodrigues Souza

UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS:                    
O CASO DA MARCA FIAT

Resumo: A partir de conceitos chaves da Antropologia do Consumo, serão feitas análi-
ses de propagandas audiovisuais da marca FIAT sobre um viés da Antropologia Visual. 
O objetivo será analisar como uma marca se apropria de propagandas audiovisuais 
como mitos de referência para representar e atingir tipos sociais ideais determinados. 
A partir disso, serão levantados e apresentados uma série de anúncios, a vocação clas-
sificatória dos mesmos, perguntando-se como buscam “humanizar” produtos e quais 
são as propostas de sedução contida nestes discursos publicitários.

Palavras-chave: antropologia do consumo, antropologia visual.

.........................................................................................................................................................
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Aava Santiago Aguiar
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Heloisa Dias Bezerra

DEMOCRACIA DIGITAL: 
O PROTAGONISMO DA ESCOLA

Resumo: A percepção da emergência das novas tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC) como possíveis geradoras de impacto nas relações entre Estado e so-
ciedade, somada à de que a escola deve ser um espaço fértil de interação, inclusão, 
produção e transmissão de informação, são as questões motoras deste trabalho. Para 
tal, esta pesquisa consiste em apurar em que medida o espaço do laboratório, bem 
como a disciplina de informática nas escolas públicas estaduais situadas no município 
de Goiânia, promovem o acesso a websites de conteúdo político – especificamente 
partidos políticos, Câmara e Senado Federal, Governos Federal, Estadual e Municipal e 
suas variadas repartições – de modo a contribuir com a formação da cidadania.

Palavras-chave: democracia digital, educação, cidadania.

.........................................................................................................................................................

Alexandre Malmann
Mestrando em Sociologia
Orientação: Prof. Dijaci David de Oliveira

A REDE SOCIAL TWITTER E O PROCESSO DE 
BANALIZAÇÃODO FENOMENO BULLYING NO BRASIL

Resumo: Estamos diante de uma avalanche de notícias sobre casos bullying, princi-
palmente após o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro.  Atualmente no Brasil, en-
tre a população com idade superior a 12 anos, 54% costuma navegar por mais de 3 
horas/dia em redes sociais, como o Twitter. Para observarmos o uso do termo entre 
seus usuários escolhemos os últimos 60 tweets que usaram o termo bullying.  Apenas 
38,3% dos tweets usavam o termo para divulgar seu combate, suas consequências. 
Para os usuários da rede social Twitter o termo pode ser usado para tudo e está em 
todo lugar, consequência das fragilidades conceituais apresentadas e da não adapta-
ção às questões próprias da violência nas escolas brasileiras. Se não mudarmos esse 
panorama de banalização seu combate poderá ser visto como descartável, sem im-
portância.
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Palavras-chave: bullying, redes sociais.

.........................................................................................................................................................

Dione Antonio de Carvalho de Souza Santibanez
Mestrando em Sociologia
Orientação: Profa. Telma Ferreira Nascimento

O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL 
NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Resumo: O presente trabalho discute as mudanças sofridas pelo crime organizado 
transnacional e sua relação com o capitalismo contemporâneo. Para efeito argumen-
tativo serão consideradas as transformações sociais que marcaram o início da década 
1970 até os dias atuais, destacando-se o fenômeno da reestruturação  produtiva, da 
globalização e dos mercados ilícitos. Dessa forma,  será evidenciado o novo modelo 
de organização criminosa transnacional contemporânea, baseado na  racionalidade 
técnica empresarial e distinguindo-se do modelo mafioso tradicional.

Palavras-chave: crime organizado, capitalismo, mercado ilícito.
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Igor Cirilo Faria Almeida
Mestrando em Antropologia
Orientação: Profa. Maria Luiza Rodrigues Souza

“NESTE NATAL NÃO COMA O PRESÉPIO! TORNE-SE VEGETARIANO!” – 
ETNOGRAFIA DESTE ATO PÚBLICO DO GRUPO DE “LIBERTAÇÃO ANIMAL” 

DENOMINADO ANIMALISTAS DE GOIÂNIA

Resumo: Neste trabalho ofereço possíveis interpretações sobre este evento, promo-
vido em uma praça pública goianiense em dezembro de 2010. Com base no trabalho 
de campo, e tendo em mãos uma descrição desse ato, proponho uma reflexão sobre 
especificidades de tais pessoas – em termos de buscar agir de acordo com suas noções 
próprias de “libertação animal e humana”; de procurar independência em suas rela-
ções com as esferas familiar, de trabalho, Estado e partidos políticos.

Palavras-chave: antropologia urbana, rituais, libertação animal, defesa dos direitos animais.
.........................................................................................................................................................
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Joice Duarte Batista Lôbo
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Dijaci David de Oliveira

JOVENS VIOLENTOS: 
A MANIFESTAÇÃO DE UMA SOCIEDADE QUE VIOLENTA?

Resumo: O artigo que se segue é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, 
que tem por premissa central compreender a violência de alunos contra professores 
nas escolas públicas estaduais de Goiânia. Na especificidade do presente trabalho, 
amparados por teorizações de Machado da Silva, Michel Wieviorka e Sérgio Adorno 
trataremos de compreender a violência praticada por jovens. Os resultados parciais 
advindos da literatura indicam que para os adolescentes, a violência está vinculada às 
suas experiências de vida, sendo um fenômeno presente no cotidiano da escola, bairro 
e sociedade, tendo sido utilizada como forma solucionadora de conflitos.

.........................................................................................................................................................

Sandra Maria de Oliveira
Doutoranda em Sociologia
Orientação: Profa. Heloisa Dias Bezerra

PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PERCEPÇÃO POLÍTCA: 
ENFOQUES NA IDENTIDADE JUVENIL

Resumo: A distância entre representantes e representados é apontada como principal 
entrave da participação ativa dos cidadãos na vida política. Por outro lado, desenvolve-
se a noção de que a legitimação das políticas e dos espaços de garantias de direitos 
depende da adesão dos jovens de diferentes segmentos sociais e da qualidade de sua 
participação. O termo Protagonismo Juvenil está sendo cada vez mais utilizado para 
resumir os princípios, preocupações e investimentos de diferentes setores nessa par-
cela da sociedade. A pesquisa está sendo realizada com jovens da região noroeste de 
Goiânia e busca compreender até que ponto a especificidade dessa região aliada à 
falta de políticas públicas para  juventude  estabelece  as  relações  desta com as insti-
tuições políticas, bem como na formação de uma identidade melancólica e pessimista.

Palavras-chave: política, participação, juventude, identidade.
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Milton de Souza Mendonça Sobrinho
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Denise Paiva Ferreira

O SENADO FEDERAL DO BRASIL: 
CASA FEDERATIVA OU INSTITUIÇÃO NACIONAL?

Resumo: Este estudo pretende analisar a funcionalidade política do Senado Federal do 
Brasil. A partir da análise de suas prerrogativas constitucionalmente estabelecidas pela 
Carta de 1988 e do comportamento do Senado diante de situações que exigem sua 
participação, procura-se verificar em que medida suas ações privilegiam a defesa dos 
interesses da União e em que medida o mesmo age de forma a defender os interesses 
dos estados. Trata-se, portanto, de averiguar na prática se o Senado tem funcionado 
como uma instituição de caráter nacional ou como uma casa federativa, justificativa 
pela qual foi criada e pela qual é composta.
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Palavras-chave: Senado Federal, federalismo, bicameralismo.

.........................................................................................................................................................

Gabriela Bazílio Faria
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. José Alexandre da Silva Júnior

JUNTOS PELO ACASO OU UNIDOS POR INTERESSE? 
COOPERAÇÃO E ANÁLISE DO DESENHO INSTITUCIONAL 

DA POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL

Resumo: Qual a importância da cooperação entre os atores políticos para a eficiência 
da Política Habitacional? O processo de tomada de decisão de uma política pública 
perpassa diversas arenas dinâmicas e conta com diferentes contextos que visam al-
cançar metas e interesses. Por meio de um estudo comparativo entre os segundos 
mandatos do Governo FHC (1999-2002) e do Governo Lula (2007-2010), o presente 
projeto tem como objetivo analisar em que contextos o desenho institucional favore-
ceu a cooperação entre os atores e posteriormente, identificar a maneira pela qual a 
cooperação leva a uma maior eficiência da política habitacional.

Palavras-chave: Política Habitacional, desenho institucional, cooperação, interesses, 
FHC, Lula.

.........................................................................................................................................................

Pedro Felix Carmo Penhavel
Mestrando em Sociologia
Orientação: Prof. Pedro Célio Alves Borges

CAPITALISMO AVANÇADO E ACUMULAÇÃO PRIMITIVA:
A URBANIZAÇÃO POR DESPOSSESSÃO

Resumo: Tomando como estudo de caso o surgimento de um novo bairro residen-
cial em Brasília (o Setor Noroeste), pretendemos tratar da prevalência, no capitalismo 
contemporâneo, de mecanismos análogos ao que Marx denominou “acumulação 
primitiva de capital”. Para tanto, faremos uso do conceito de “acumulação por despos-
sessão”, proposto pelo geógrafo David Harvey para dar conta da convivência “harmo-
niosa” entre o paradigma financeiro do capital e as formas violentas de expropriação 
capitalista, ditas primitivas. Em seguida, para tratar especificamente dos processos 
urbanísticos relacionados ao Setor Noroeste, proporemos como chave analítica, à luz 
das indicações de Harvey, o conceito de “urbanização por despossessão”. Com esse 
termo, pretendemos dar nome ao dispositivo que possibilita a utilização dos mecanis-
mos de organização, regulação e expansão das cidades em benefício da acumulação 
(primitiva) de capital.
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Palavras-chave: Urbanização, acumulação primitiva, acumulação por despossessão, 
Brasília, Setor Noroeste.

.........................................................................................................................................................

Leandro de Lima Santos
Doutorando em Sociologia
Orientação: Profa. Denise Paiva Ferreira

EFICÁCIA, EFETIVIDADES E COESÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
NO CAMPO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE TERRITÓRIOS RURAIS

Resumo: O objeto de pesquisa deste trabalho está articulado ao percurso de análise 
das políticas públicas, tendo como sujeitos os agricultores familiares a partir de de-
terminados contextos territoriais. O objetivo principal é avançar no desenvolvimento 
e aprimoramento de uma metodologia de avaliação da eficácia, da efetividade e da 
coesão social das redes formadas a partir de políticas sociais no campo, tendo como 
universo empírico o Território Rural do Vale do Rio Vermelho-GO. A contribuição 
inovadora da proposta de pesquisa nessa questão é identificar os espaços criados e 
compreender os efeitos trazidos pelos programas aos produtores familiares e ao de-
senvolvimento rural territorial.

Palavras-chave: políticas sociais no campo, coesão social, territórios rurais.
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Sandra Regina Alves
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Heloisa Dias Bezerra

POLÍTICAS PÚBLICAS E O EMPODERAMENTO 
DA JUVENTUDE GOIANIENSE

Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar a produção legislativa estadual e mu-
nicipal, respectivamente de Goiás e de Goiânia, voltada para as chamadas políticas 
de juventude, buscando fazer um mapeamento dos temas, ações, projetos, leis e de-
mais iniciativas que passaram a fazer parte da agenda governamental. A juventude, 
assim entendida como uma categoria representativa da sociedade passou a ocupar 
nas últimas décadas um lugar de destaque no cenário político e na sociedade civil 



35

como sendo “sujeitos de direitos”, o que tem resultado em incorporação de demandas 
outrora ignoradas.

Palavras-chave: políticas públicas, juventudes, participação política, empoderamento.

.........................................................................................................................................................

Sérgio Alberto Dias da Silva
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Ricardo Barbosa de Lima

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
PARA A POPULAÇÃO NEGRA NA CIDADE DE GOIÂNIA

Resumo: Nunca se falou tanto da inconstitucionalidade ou da não existência de am-
paro legal a políticas de ação afirmativa para grupos discriminados por razões étnicas 
no Brasil. Porém, a constituição brasileira chega a ser redundante de tão explícita em 
seus dispositivos que possibilitam a adoção destas ações a fim de erradicar desigual-
dades. Diante desse quadro somos motivados a buscar vários elementos para dar um 
embasamento teórico maior e aprofundar o assunto dando sustentação a um posicio-
namento favorável à adoção e implementação dessas políticas públicas de cotas para 
negros nas universidades, objetivando a concretização da igualdade material para um 
determinado grupo que historicamente foi tratado de forma desigual. Contextualizan-
do-se assim um esboço de realidade na busca de um resgate desta dívida do estado 
brasileiro com os negros e seus descendentes.

Palavras-chave: ações afirmativas, negros, cotas, inclusão.

.........................................................................................................................................................

Jordana Fernandes de Castro
Mestranda em Antropologia
Orientação: Prof. Roberto Lima

DO JOÃO LEITE PARA A AGROVILA. DESLOCAMENTO
COMPULSÓRIO DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR UM GRANDE PROJETO

Resumo: O trabalho  debruça-se  sobre uma  vertente  da antropologia, através da 
literatura referente a grandes projetos de desenvolvimento, barragens, campesinato e 
o espaço, revelando o elemento simbólico da ação humana como parte complementar 
e constitutiva da organização social. O estudo proposto se focaliza na construção da 
barragem do rio João Leite, obra realizada pela Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, 
em Goiânia, Goiás, por meio de uma análise da barragem como grande projeto e seus 
impactos sobre a população atingida. O lócus da pesquisa é constituído de oito famí-
lias que se enquadram nos critérios estabelecidos pela empresa, relocadas para uma 



36

área rural com infra-estrutura numa agrovila, observando como a mudança compul-
sória destas famílias produz novas realidades baseadas na transformação do seu modo 
de organização social.

Palavras-chave: organização social, grandes projetos de desenvolviemnto, espaço, Rio 
João Leite.
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Warley Costa
Mestrando em Antropologia
Orientação: Profa. Mônica Thereza Soares Pechincha

ACERCA DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS INDÍGENAS:
REFLEXÕES PARA UMA ABORDAGEM

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de apresentar resultados preliminares de 
pesquisa iniciada no sentido de analisar produções audiovisuais feitas por indígenas da 
Bolívia e do Brasil. Até o momento, parece-nos tarefa complexa por estarmos em uma 
etapa muito preliminar. Aqui nossa posição não é outra do que senão apontar pistas 
e rumos que conduzam a efetivá-la. A partir de alguns autores, realizaremos reflexões 
sobre a acentuada presença de produções indígenas no cenário contemporâneo. Para 
tanto, serão consideradas as relações entre novas tecnologias, processos de globaliza-
ção, atores sociais e o estado- nação.

Palavras-chave: produções audiovisuais indígenas, globalização, América Latina, 
Bolívia, Brasil.
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Olívia Bini
Mestranda em Antropologia
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

O RELÓGIO DE LÉVI-STRAUSS: SOBRE O ESTATUTO DA 
MATERIALIDADE PERENE NA COSMOLOGIA NAMBIQUARA

Resumo: A presente dissertação consiste em uma reflexão sobre a noção de cultura 
material na Arqueologia que parte do estudo da relação Nambiquara com suas coisas, 
especificamente as coisas que ficam, a materialidade perene e que, justamente por 
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isso, apresenta características e propriedades que a insere em uma situação singular 
nas cosmologias ameríndias. Enquanto materialização de outras subjetividades, ela 
permeia tanto o cotidiano quanto os contextos xamânicos Nambiquara, contendo a 
agência dos mortos e o próprio espírito do xamã. Tendo como suporte à discussão a 
idéia de uma materialidade Nambiquara que consiste mais de fragmentos animais e 
vegetais do que de artefatos propriamente ditos, busco compreender o estatuto da 
materialidade perene na cosmologia Nambiquara, que se funda antes nos termos da 
agência dos objetos que em suas estruturas formais.

Palavras-chave: Nambiquara, agência e estatuto dos objetos, cultura material, Arqueologia.
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Henrique Aguiar Borela
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Gabriel Omar Alvarez

ORGANIZAÇÃO SOCIAL KALUNGA:
IDENTIDADE, TERRITORIALIDADE E PARENTESCO

 
Resumo: Estudos recentes sobre quilombos no Brasil apontam para a importância 
da identidade, territorialidade e do parentesco como formas de organização social 
quilombola. Propõe-se neste projeto realizar uma etnografia das formas de organiza-
ção social quilombola na região nordeste do estado de Goiás e especificamente a orga-
nização social Kalunga. O foco recairá sobre as festas, que entre os Kalunga destacam-
se como momentos privilegiados da observação da política local e da estrutura social. 
Nesse sentido, deve-se utilizar o método genealógico e de estudo de caso detalhado 
em Antropologia, que, por um lado, permite a visualização das relações sociais, e, por  
outro, as coloca em movimento através de análises processuaiscomo as redes de rela-
ções sociais e os dramas sociais.

Palavras-chave: Organização Social, Quilombola, Kalunga.
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Taiana Renata Martins
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Gabriel Omar Alvarez

REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE CIRCENSE
E AS POLÍTICAS CULTURAIS DIRECIONADAS PARA O CIRCO

Resumo: O circo chega ao Brasil, no início do século XIX, com famílias circenses que 
vêm da Europa e trazem sob a lona números de equilibrismos, malabares, acrobacias, 
truques com animais e se apresentavam de cidade em cidade. A identidade circense 
tem em sua tessitura a itinerância, a convivência em família, o aprendizado/ensino 
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de destrezas artísticas mutuamente à apreensão dos seus símbolos. Com o intuito de 
questionar qual o papel do Estado na assistência desse grupo de artistas, esse artigo 
pretende discutir o conceito de identidade circense, analisar o circo enquanto tradição 
social, levantar um histórico e elencar as políticas culturais, em especial as direciona-
das para o circo.

Palavras-chave: circo, identidade, políticas culturais.
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Edwiges Conceição Carvalho Corrêa
Doutoranda em Sociologia
Orientação: Profa. Denise Paiva Ferreira

A GESTÃO DAS ÁGUAS NA BACIA DO RIO PARANAÍBA – O COMITÊ DE BACIA:
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E PROCESSO DECISÓRIO

Resumo: Na atualidade, a água tornou-seimportante tema na pauta político-ambien-
tal. No contexto de interesses políticos que o controle dos recursos naturais desperta, 
a água tem se tornado uma questão estratégica e de geopolítica. A perspectiva de es-
cassez torna esse bem natural, cada vez mais, um produto de grande valor monetário, 
fundamental para as políticas de governos e de Estado. Por outro lado, a atual legisla-
ção e o conceito de participação político-democratica institucionalizaram os Comitês 
Gestores, com a participação do Estado e da Sociedade Civil, como espaço de gestão 
das águas. Com o objetivo de compreender esse mecanismo político-social, discuti-se, 
neste trabalho, a participação da sociedade civil no processo decisório do Comitê de 
Bacia do Rio Paranaíba, composto pelos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal e Goiás.

Palavras-chave: água, processo decisório, gestão compartilhada, participação política,
democracia.
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Planmyla Mota de Oliveira Soares
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Pedro Santos Mundim

COMPETIÇÃO ELEITORAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA
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Resumo: Nesta comunicação pretende-se apresentar o projeto Competição eleitoral 
em Aparecida de Goiânia, cuja proposta é analisar a história política de Aparecida de 
Goiânia no contexto das eleições municipais ocorridas no período pós-ditadura mili-
tar, tendo como foco a competição partidária. Partiremos da análise dos resultados 
eleitorais das eleições municipais, da composição da Câmara Municipal e a formação 
de coligações desse município a partir de 1985 até os dias atuais. Teoricamente, utilizo 
os estudos sobre comportamento eleitoral e competição espacial do voto, com forte 
ênfase nas discussões da escolha racional. Posteriormente, propõe-se analisar a capi-
tal goiana a fim de verificar se os partidos com maior representatividade influenciam 
no ganho das eleições da cidade de Aparecida de Goiânia.

Palavras-chave: Aparecida de Goiânia, politica, eleições.

.........................................................................................................................................................

Lehninger Thiago Mota
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Pedro Santos Mundim

ESTRATÉGIAS ELEITORAIS: ANÁLISE DOS RECURSOS PERSUASIVOS 
UTILIZADOS NA CAMPANHA ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS EM 2010

Resumo: A intenção é discutir as estratégias de maximização de votos de políticos 
e partidos nas eleições. O texto analisa as estratégias de marketing político-eleitoral 
utilizadas na campanha para governo do estado de Goiás no ano de 2010 dos três 
principais candidatos. A mídia televisiva é privilegiada e o foco de análise é especifica-
mente o horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE). A tentativa é de elucidar as 
estratégias de maximização de votos de cada candidato, bem como o contexto em que 
estão inseridas. É também ponderado em que medida os recursos utilizados do mar-
keting político nos programas televisivos do HGPE colaboraram para maximizar votos. 
Para tanto os recursos de persuasão utilizados no HGPE são identificados e analisados.

Palavras-chave: Eleições para governo do estado de Goiás em 2010, HGPE, marketing 
político-eleitoral, mídia televisiva, comportamento eleitoral.

.........................................................................................................................................................

Mariana Gabriel Sara
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Denise Paiva Ferreira

ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO ELEITORAL NAS ELEIÇÕES
PARA O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS EM 1998 E 2010

Resumo: Como os eleitores goianos se comportaram nas eleições de 1998 e 2010 
para governador no Estado de Goiás? Essas duas eleições foram protagonizadas por 
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Marconi Perillo e Iris Rezende. Pensando nisso esse projeto de pesquisa propõe com-
preender como os eleitores se comportaram em cada uma delas e quais foram os fa-
tores decisivos na escolha do voto. Várias correntes teóricas buscam explicar a decisão 
do voto através de emoções, identificação partidária, comportamentos sociais, voto 
retrospectivo, prospectivo, entre outras. Nesse projeto busca-se levantar quais das 
referidas correntes explica melhor o voto em 1998 e em 2010. Para tanto analisaremos 
os resultados de um conjunto de pesquisas qualitativas e quantitativas realizadas com 
o eleitorado goiano para identificar os fatores determinantes da decisão do voto nos 
pleitos mencionados acima.

Palavras-chave: eleições em Goiás; escolha do voto; perfil do condidato; perfil do 
eleitor.

.........................................................................................................................................................

Raimunda Almeida dos Santos Velázquez
Mestranda em Sociologia
Orientação: Profa. Denise Paiva Ferreira

A PARTICIPAÇÃO DAS DEPUTADAS NAS COMISSÕES TÉCNICAS 
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

Resumo: Neste trabalho apresenta-se os resultados de uma pesquisa documental so-
bre a representação política feminina na Assembléia Legislativa de Goiás através do 
mapeamento da participação das deputadas nas Comissões Técnicas permanentes. 
O trabalho se fundamenta no pressuposto de uma provável divisão de gênero do tra-
balho na política, que mantém as parlamentares nas zonas periféricas dos principais 
centros de decisão do Poder Legislativo estadual.

Palavras-chave: Assembléia Legislativa, comissões técnicas permanentes, participação 
das deputadas.

.........................................................................................................................................................

Carolina Urbano Lacerda
Granduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. José Alexandre da Silva Júnior

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ENTRAVES POLÍTICOS, NORMAS DE FINANÇAS E MUDANÇA INSTITUCIONAL

Resumo: A implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) gerou mudança institu-
cional? A princípio, a resposta é negativa. Em termos teóricos, o Brasil enfrentava uma 
crise da administração pública devido à baixa performance e ao alto custo. A explica-
ção para a falha acontece pela contraposição de metas e pela falta de cooperação dos 
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atores sociais. O principal objetivo desse texto é responder empiricamente à referida 
pergunta. A análise da hipótese é de 1998 a 2002, comparando os governos de Goiás 
e Minas Gerais, mostrando, através da bibliografia e de documentos, como esses dois
governos receberam a LRF e como agiram depois de sua implantação. 

Palavras-chave:  Lei de Responsabilidade Fiscal, mudança institucional, Goiás, Minas 
Gerais.
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GRUPO DE TRABALHO 5

Educação, cidadania e 
interseccionalidades 

Sala CS 3, Faculdade de Ciências Sociais, Campus II, UFG

Coordenadoras/es: 
Prof. Francisco Tavares
Profa. Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira

Debatedoras/es:  
1ª Sessão: Prof. João Carlos Amoroso Botelho
2ª Sessão: Profa. Lucinéia Scremin Martins
3ª Sessão: Prof. Robinson de Sá Almeida
4ª Sessão: Profa. Telma Ferreira Nascimento

.........................................................................................................................................................

Sessão 1
3 de novembro,  quinta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Rafael Moreira do Carmo
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Lucinéia Scremin Martins

CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO BÁSICA: UM LEVANTAMENTO DO 
CURRÍCULO DE SOCIOLOGIA NAS ESCOLAS DE GOIÂNIA

Resumo: As intermitências da sociologia no Brasil como integrante da educação básica 
provocaram a falta de um acúmulo teórico-metodológico para a formação de um cur-
rículo mínimo da disciplina sociologia, agora presente como componente obrigatório 
no ensino médio de nossas escolas. Oficialmente existem apenas alguns apontamen-
tos gerais sobre as diretrizes e temas a serem adotados, restando para cada Estado 
da federação a atribuição de estabelecer o componente curricular básico de acordo 
com suas peculiaridades locais para a disciplina de sociologia. Este trabalho tem como 
objetivo identificar a existência de um currículo de sociologia nas escolas de Goiânia, 
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relacionando as propostas dos documentos oficiais com os conteúdos ministrados pe-
los professores em salas de aula.

Palavras-Chave: educação básica, sociologia no ensino médio, escola, currículo.

.........................................................................................................................................................

Sandra Aparecida Rancan de Souza
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Dijaci David Oliveira

ANÁLISE DAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS SOBRE O TEMA DA VIOLÊNCIA 
NA ESCOLA POR PROFESSORES DE SOCIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO

Resumo: Neste trabalho discutirei sobre as práticas de violência na escola, mais espe-
cificamente, como a disciplina de sociologia tem contribuído para a reflexão da mesma 
no ensino médio. O estudo partirá da análise das narrativas dos alunos e docentes 
sobre a violência. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com 7 professores da 
disciplina de sociologia em escolas do ensino médio da rede pública na cidade de Goiâ-
nia e, como contraponto, serão entrevistados alunos das mesmas escolas. Dados pre-
liminares indicam que a sociologia no ensino médio possui um expressivo repertório 
teórico para o enfrentamento da violência, mas que ainda não conseguiu entrar nas 
salas de aula.

Palavras-Chave: Violência na Escola, Escola Pública, Sociologia, Ensino Médio, Currí-
culo de Sociologia.

.........................................................................................................................................................

Lady Tatiane da Silva Miranda
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Camilo Albuquerque de Braz 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM GOIÂNIA: 
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A PEDAGOGIA DO CORPO

Resumo: O objetivo deste projeto de pesquisa é investigar as relações entre as práticas 
pedagógicas desenvolvidas por professores/as de Educação Física e a construção da 
corporalidade entre crianças dos primeiros anos do ensino fundamental, levando-se 
em conta especialmente o diálogo com convenções culturais de gênero e de sexu-
alidade. A metodologia é qualitativa, envolvendo a observação etnográfica em uma 
escola pública na cidade de Goiânia. Tal experiência permitirá o questionamento da 
Educação Física como construtora e transformadora das relações sociais, com foco nas 
hierarquias de gênero e sexualidade.

Palavras-chave: educação física, corpo, gênero, sexualidade.
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Sessão 2
3 de novembro,  quinta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Lilian Silva do Amaral Suzuki
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Jordão Horta Nunes

TRABALHADORES ESTRANGEIROS: 
REFLEXÕES ACERCA DOS DEKASSEGUIS BRASILEIROS NO JAPÃO

Resumo: Diversas questões sociais, laborais e familiares estão atreladas a migração 
dos dekasseguis brasileiros para o Japão. Neste sentido, buscarei destacar e analisar 
algumas destas questões, como a contratação temporária que acaba trazendo uma 
instabilidade tanto financeira quanto social; a desigualdade de gênero no trabalho, 
pois as mulheres no Japão ganham menos que os homens realizando as mesmas ativi-
dades; as formas de trabalho precário e flexível que os dekasseguis submetem-se no 
Japão; a falta de acesso aos direitos trabalhistas e as mudanças na esfera doméstica e 
familiar nos locais de origem desses trabalhadores devido a migração para o exterior.

Palavras-chave: dekasseguis, trabalho, arranjos domésticos, migrações internacionais, 
globalização.

.........................................................................................................................................................

Neville Julio de Vilasboas e Santos
Doutorando em Sociologia
Orientação: Prof. Jordão Horta Nunes

TRABALHO, ESTRATIFICAÇÃO E DESIGUALDADE NO SETOR DE SERVIÇOS

Resumo: O objetivo da presente proposta de pesquisa é analisar os processos e me-
canismos, existentes no interior do mercado de trabalho, que conduzem diferentes 
trabalhadores a uma inserção desigual na estrutura sócio-ocupacional. Adoto como 
eixo de análise a noção de interseccionalidade, que permite avaliar qualitativamente 
os efeitos conjuntos de diferentes marcadores sociais como raça, gênero, classe, 
região, dentre outras, sobre as desigualdades. A investigação se concentra principal-
mente no setor de serviços, enquanto setor de atividade econômica que revela uma 
acentuada polarização e expressa muitas das transformações recentes pelas quais pas-
sa o mundo do trabalho. Para alcançar tal objetivo, pretende-se utilizar tanto recursos 
quantitativos de análise da dinâmica da estrutura sócio-ocupacional quanto recursos 
qualitativos de avaliação das condições de inserção e atuação profissional.
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Palavras-chave: trabalho, desigualdade, serviços

........................................................................................................................................................

Andréia Farina de Faria
Doutoranda em Sociologia
Orientação: Prof. Revalino Antonio de Freitas

TRABALHO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL: A EXPANSÃO 
DA AGROINDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA NO TRIÂNGULO MINEIRO E SUL 

GOIANO APARTIR DOS ANOS 2000

Resumo: Esta pesquisa visa discutir as relações de trabalho no setor sucroalcooleiro 
a partir dos anos 2000 em duas mesorregiões limítrofes: Triângulo Mineiro (MG) e 
Sul Goiano (GO) tendo, como objetivo principal, analisar aspectos que configuram a 
expansão desse setor, entre os quais: a reprodução de formas degradantes de trabalho 
e a dinâmica da reestruturação produtiva que acompanha esse processo. A discussão 
será problematizada no âmbito da questão agrária no Brasil e da internacionalização 
da produção de agrocombustíveis. Uma pesquisa de campo será realizada em duas ci-
dades de cada mesorregião, identificadas como microrregiões produtoras de cana-de-
açúcar e de beneficiamento de seus subprodutos. A investigação será feita através 
de questionários e entrevistas semi-estruturadas aplicadas a todos os agentes que 
compõem o setor: trabalhadores, sindicatos, usineiros e poder público.

Palavras-chave: relações de trabalho, reestruturação produtiva, agroindústria sucro-
alcooleira, questão agrária, expansão.
.........................................................................................................................................................

Patrícia Santiago Vieira
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Revalino Antônio de Freitas

A PRODUÇÃO DA SAÚDE NA ORDEM DO CAPITAL: UM ESTUDO SOBRE A 
TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO NOS HOSPITAIS DO ESTADO DE GOIÁS

Resumo: O processo de trabalho em saúde é um trabalho não-material em que 
produção e consumo ocorrem simultaneamente. O trabalho do profissional da saúde 
tem como objetivo produzir um valor de uso: a saúde dos usuários através do cui-
dado. Realizado, sobretudo, nos hospitais e instituições de saúde, este trabalho tem 
enfrentado um processo de terceirização que prejudica a qualidade do atendimen-
to daqueles que dele necessitam. No Estado de Goiás, dois hospitais públicos têm a 
gestão terceirizada e, já estão em andamento propostas para estender esta forma de 
gestão para outros hospitais do Estado. Nesta perspectiva, este trabalho tem como 
objetivo analisar como o processo de terceirização da gestão em hospitais públicos do 
Estado de Goiás repercute no processo de trabalho e na produção da saúde.
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Palavras-chave: hospitais, terceirização, trabalho em saúde, saúde.

.........................................................................................................................................................

Sessão 3
4 de novembro,  sexta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Rafael Aparecido Mateus de Barros
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Pedro Célio Alves Borges

PORTAS FECHADAS PARA “INOVAÇÃO“? 
UMA REFLEXÃO CONTEXTUAL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM GOIÂNIA DE 2001 A 2004 
Resumo: O orçamento participativo é definido como uma política pública que tem 
como perspectiva “rebalancear” a articulação entre democracia representativa e de-
mocracia participativa, através da participação popular. Nesse sentido, a participação 
popular enquanto método político é o objeto deste trabalho, em que se procura apre-
sentar o Orçamento Participativo em Goiânia e problematizar aspectos como a cria-
ção e ampliação dos canais de participação. Para tanto, serão identificadas questões 
e controvérsias relevantes nesse processo, com o intuito de explicar os fatores que 
favorecem ou dificultam a participação. Em segundo lugar, a realização de pesquisa 
documental e bibliográfica, bem como entrevistas com representantes do governo e 
da população, envolvidas no Orçamento Participativo.

Palavras-chave: democracia, participação popular, orçamento participativo.

.........................................................................................................................................................

Flávia Kamilla Pimenta
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Lucinéia Scremin Martins

PARA ALÉM DA SALA DE AULA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE 
AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

DA REDE ESTADUAL DE GOIANIRA-GOIÁS

Resumo: O presente trabalho pretende analisar as condições de trabalho dos profes-
sores da educação básica do município de Goianira - Goiás, especificadamente no 
Colégio Estadual José Rodrigues Naves. Analisaremos as condições de trabalho dos 
professores e seus impactos na qualidade de ensino. Parte-se do pressuposto que 
condições de trabalho adequadas estão associadas à qualidade no ensino. Importante 
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literatura sobre qualidade da educação básica brasileira fundamentará nossas consid-
erações acerca da relação, condições de trabalho dos professores e qualidade de en-
sino. Aplicaremos questionários e entrevistas semi-estruturadas. Por fim analisaremos 
as condições do trabalho desses professores à luz das Recomendações da OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho) para o trabalho docente no mundo, buscando com-
preender em que medida tais recomendações são seguidas e como elas contribuem 
para a melhoria das condições do trabalho docente.

Palavras-chave: trabalho docente, intensificação do trabalho, professor.

.........................................................................................................................................................

Ana Caruline de Souza Castro
Mestranda em Sociologia
Orientação: Prof. Dijaci David de Oliveira

O IMPACTO DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 
A PARTIR DO REUNI NO ESTADO DE GOIÁS

Resumo: O debate sobre a reforma do ensino superior remonta desde os anos de 
1960. Recentemente ganhou fôlego com o lançamento do programa REUNI. Para o 
período de 2008 a 2012 foi lançado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Neste trabalho procuramos analisar o 
impacto do programa no estado de Goiás, a partir da adesão da Universidade Federal 
de Goiás. Este trabalho verifica se a real expansão da UFG democratizou o acesso ao 
ensino superior, aumentando o índice de permanência e conclusão dos cursos pelos 
alunos.

Palavras-chave: acesso, ensino superior, REUNI, democratização.

.........................................................................................................................................................

Reigler Siqueira Pedroza
Mestrando em Antropologia
Orientação: Prof. Gabriel Omar Alvarez

ASPECTOS SIMBÓLICOS DA CULTURA CORPORAL EM RITUAIS POPULARES: 
PERFORMANCES CORPORAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAGALHÃES

Resumo: As práticas corporais são o conjunto de sentidos e significados transmitidos 
pela tradição cultural através de performances. As performances são socialmente 
construídas, de forma análoga às narrativas tradicionalmente trabalhadas pelos an-
tropólogos ao longo da história. Nos grupos sociais em que a tradição oral não é privi-
legiada na transmissão cultural, a análise das performances corporais se apresenta 
como uma porta de entrada para entender a alteridade. No intuito de compreender 
como estes aspectos simbólicos da tradição cultural são transmitidos de geração a ge-
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ração, estamos analisando as performances corporais realizadas em rituais populares 
da Comunidade Quilombola Magalhães.

Palavras-chave: práticas corporais, tradição cultural e performances.

.........................................................................................................................................................

Sessão 4
4 de novembro,  sexta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Jouber Silvestre
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Luiz Mello

INTERSECCIONALIDADES E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 
“SURDA-HOMOSSEXUAL“ ENTRE JOVENS HOMENS UNIVERSITÁRIOS

Resumo: A proposta deste trabalho é refletir acerca da construção identitária de jo-
vens homens universitários, na faixa etária entre 18 e 30 anos, homossexuais e surdos, 
na cidade de Goiânia. O processo de construção de uma identidade “surda-homosse-
xual” e de que forma os sujeitos lidam com marcadores sociais marginalizantes, numa 
perspectiva interseccional, são os focos principais da investigação.

Palavras-chave: surdez, homossexualidade, identidade, interseccionalidade, Goiânia.

.........................................................................................................................................................

Carlito Dias Rocha
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Manuel Ferreira Lima Filho

CLASSE, RAÇA E PATRIMÔNIO: 
PROPOSTA DE UMA ETNOGRAFIA EM OURO PRETO (MG)

Resumo: Esta comunicação apresenta um projeto de investigação etnográfica, tendo 
como objeto de análise o movimento negro e o tema patrimônio na cidade de Ouro 
Preto (MG), cidade histórica tombada pela Unesco, tendo como foco o Fórum de Igual-
dade Racial de Ouro Preto (Firop). Para este propósito, serão trabalhadas as catego-
rias memória e imaginário, além das categorias raça e classe. Estas categorias serão 
estratégicas para averiguar as representações sociais elaboradas pelos membros do 
Fórum e se o tema do patrimônio tem sido ressignificado pelo Firop como meio de 
empoderamento, no sentido de revisitar a história local e nacional. Por fim, a pesquisa 
terá como pressuposto metodológico a construção de conhecimento antropológico 
em dialogia com o próprio Firop.
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Palavras-chave: classe, raça, memória.
.........................................................................................................................................................

Wolney Dias Ferreira
Graduando em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Lucinéia Scremin Martins  

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO 
DE “PEDAGOGIA DA TERRA“ DA UFG E A PROPOSTA 

POLÍTICO PEDAGÓGICA DO MOVIMENTO SEM TERRA (MST)

Resumo: O objeto desta pesquisa centra-se em um movimento social que, desde os 
anos 80, luta e constrói uma identidade social comum pelas ocupações de latifúndios. 
São os trabalhadores rurais sem terra, agora “Sem Terra”, que graças à sua atuação 
política tem demandado do Estado iniciativas no âmbito da educação pública e da 
formação de professores para trabalhar nas escolas no campo. Como reflexo dessas 
demandas surge o curso de “Pedagogia da Terra”. Esta pesquisa pretende analisar os 
projetos político-pedagógicos do curso de Pedagogia da Terra (UFG) no período de 
2007 a 2010, com o projeto norteador das políticas educacionais reivindicadas pelo 
MST, buscando compreender se houve convergência entre a teoria e a prática na for-
mulação dos projetos, desvelando a intencionalidade política para formar esse sujeito 
social de nome “Sem Terra”.

Palavras-chave: projeto político-pedagógico, pedagogia da terra, movimento sem terra 
(MST). 
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GRUPO DE TRABALHO 6

Sexualidade, 
corpo e saúde

Sala CS 1, Faculdade de Ciências Sociais, Campus II, UFG

Coordenadoras/es: 
Profa. Ana Karina Rocha de Oliveira
Prof. Carlos Leão

Debatedoras/es:  
1ª Sessão: Prof. Camilo Albuquerque de Braz 
2ª Sessão: Profa. Eliane Gonçalves
3ª Sessão: Profa. Dalva Maria B. L. Dias de Souza

.........................................................................................................................................................

Sessão 1
3 de novembro,  quinta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Kárita Segato Rodrigues 
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Marta Rovery de Souza

MULHERES SOROPOSITIVAS E A MATERNIDADE

Resumo: A mesma sociedade que definiu as mulheres como procriadoras, agora as 
rejeita e as recrimina, caso sejam portadoras do vírus HIV e desejem ter um filho. “Ser 
mãe” na soropositividade constitui-se em uma realidade particular em relação a out-
ras experiências da maternidade. Precisando rever suas concepções, é necessário que 
a sociedade entenda a representação da maternidade para as mulheres portadoras de 
HIV/AIDS. Para compreender melhor esta realidade foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com mulheres soropositivas e com profissionais da saúde que atendem 
esta clientela. Os resultados revelaram que ainda carecem de informação adequada 
tanto as mulheres quanto os profissionais de saúde sobre o tema em questão, o que 
por sua vez reforça o preconceito e o tabu quanto ao tema maternidade e AIDS.
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Palavras-chave: HIV/AIDS, maternidade, mulheres soropositivas, serviço de saúde.

.........................................................................................................................................................

Maristella Maximo
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Luiz Mello

CONJUGALIDADE HOMOSSEXUAL: 
OLHARES DE MULHERES GOIANAS

Resumo: Este trabalho pretende trazer à discussão os olhares de mulheres heteros-
sexuais casadas, com idades entre 40 e 50 anos, moradoras de bairro classe média 
de Goiânia, acerca da conjugalidade homossexual masculina. Especialmente a partir 
da decisão do STF que reconheceu às uniões homossexuais o estatuto de entidade 
familiar. O que se pretende é identificar se o grupo de mulheres acima definido com-
preende conjugalidade homossexual masculina como um dos modelos familiares pos-
síveis em nossa sociedade, também pautado na afetividade e nos vínculos sexuais du-
radouros, que tradicionalmente geram direitos à herança, seguridade social, pensões, 
entre outros.

Palavras-chave: conjugalidade, homossexualidade, mulheres heterossexuais, família.

.........................................................................................................................................................

Thaís Santos Souza
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Profa. Marta Rovery de Souza

EM BUSCA DE UMA CONSCIENTIZAÇÃO 
PARA ALÉM DO USO DA CAMISINHA

Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a vida sexual de mulheres portadoras 
do vírus HIV no município de Goiânia, no sentido de conhecer a respeito dos métodos 
contraceptivos que estas usam, assim como ter acesso às informações que recebem 
sobre a doença nos serviços de saúde a que estão submetidas. Por se tratar de mu-
lheres soropositivas, optou-se por uma abordagem qualitativa, a qual prioriza o con-
texto onde o fenômeno ocorre visando alcançar os objetivos propostos; buscando um 
aprofundamento das questões bem como a sua essência. As informações foram obti-
das por meio de entrevistas semi-estruturadas, e a análise privilegiará conceitos como: 
sexualidade, confiança e representações sociais.

Palavras-chave: mulheres com HIV, métodos contraceptivos, sexualidade, Goiânia

.........................................................................................................................................................
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Sessão 2 
3 de novembro,  quinta-feira

18h30 às 22 h 

.........................................................................................................................................................

Bento Manoel de Jesús 
Mestrando em Sociologia
Orientação: Profa. Eliane Gonçalves

A (DES)NATURALIZAÇÃO DO GÊNERO E DA SEXUALIDADE: 
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ACESSO DAS/DOS 

TRANSEXUAIS À CIDADANIA NO BRASIL

Resumo: Dentre os conhecimentos produzidos pela humanidade, muitos ancoram 
seus pressupostos na acepção de natureza, como é o caso das noções de gênero e 
de sexualidade, vistos como elementos predeterminados e fixados pela biologia. En-
tretanto, essa vertente considerada hegemônica, é contraposta por outras linhas de 
pensamento que problematizam a naturalidade do gênero e da sexualidade, argu-
mentando que na realidade se tratam de categorias socialmente construídas. Dessa 
forma, a (des)naturalização dessas categorias se torna uma questão analítica e tam-
bém política. Este trabalho se propõe a refletir sobre o tema da transexualidade, a 
partir de estudos considerados não hegemônicos nas ciências sociais, focalizando as 
discussões sobre o acesso das/dos transexuais à cidadania no Brasil.

Palavras-chave: gênero, sexualidade, transexualidade, cidadania, construção social.

.........................................................................................................................................................

Rezende Bruno de Avelar 
Douturando em Sociologia
Orientação: Prof. Luiz Mello

DIREITOS E POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA LÉSBICAS, 
GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO BRASIL: 

UMA LEITURA DA PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS MUNICIPAIS 2009

Resumo: Essa comunicação tem como objetivo apresentar uma leitura interpretativa 
e crítica de alguns dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2009 – Mu-
nic, IBGE. Considera as informações metodológicas da pesquisa, descreve como ela 
foi realizada, desde a coleta de dados, capacitação dos técnicos e dos informantes até 
a divulgação dos resultados. Detêm-se na análise e interpretação de algumas tabelas 
da pesquisa, atendo a compreensão do papel dos órgãos e dos conselhos gestores de 
programas, políticas e ações relacionadas aos Direitos Humanos. Procura identificar 
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os avanços e fragilidades no processo de estruturação dos Conselhos e das políticas 
sociais dirigidas à população LGBT.

Palavras-chave: LGBT, direitos humanos, políticas públicas.

.........................................................................................................................................................

Cecilia Nunes Froemming
Douturanda em Sociologia
Orientação: Prof. Luiz Mello

POLÍTICAS PÚBLICAS UNIVERSAIS E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO LGBT 
(LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS)

Resumo: Neste artigo busca-se explicitar a intenção da tese de doutorado, por ora 
intitulada “Políticas públicas universais e serviços de atendimento à população LGBT 
no Brasil: entre o assistencialismo e a judicialização”. Na pesquisa pretende-se avaliar 
o atendimento prestado por governos municipais a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, geralmente discriminadas em função de sua orientação sexual 
e/ou identidade de gênero, nas áreas de assistência social, psicológica e jurídica. O tra-
balho de campo será realizado com profissionais e usuários de Centros de Assistência 
Social (CRAS/LGBT) nas cidades de Campinas e Rio de Janeiro e de Centros de Referêcia 
em Direitos Humanos e Combate à Homofobia de Goiânia e Palmas.

Palavras-chave: políticas públicas; assistencialismo; judicialização; população LGBT

.........................................................................................................................................................

Sessão 3
4 de novembro,  sexta-feira

13h30 às 17 h

.........................................................................................................................................................

Rayza Dantas de Paula 
Graduanda em Ciências Sociais
Orientação: Prof. Camilo Albuquerque de Braz

PARA ALÉM DA SAUDADE: SEXUALIDADE, GÊNERO E 
CORPORALIDADE EM BAILES PARA A TERCEIRA IDADE EM GOIÂNIA

Resumo: Estudos contemporâneos apontam que a dança, por seu caráter lúdico, ajuda 
a prevenir a depressão entre as pessoas da chamada terceira idade. Este projeto tem 
como objetivo ampliar as discussões sobre essas experiências, a partir de um olhar 
antropológico.  Assim, toma como objeto empírico a sociabilidade nas casas de dança 
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para a terceira idade em Goiânia, buscando entender como os freqüentadores dão 
sentido à dança, sua relação com o corpo, o gênero e a sexualidade. Tal pesquisa tem 
caráter etnográfico, lançando mão da observação participante, além de entrevistas e 
conversas informais nesses espaços. O referencial analítico e interpretativo vem das 
abordagens antropológicas sobre corpo, geração, gênero e sexualidade.

Palavras-chave: Envelhecimento, Corpo, Antropologia, Gênero, Sexualidade

.........................................................................................................................................................

Alexandre de Paula Amorim
Mestrando em Antropologia
Orientação: Prof. Camilo Albuquerque de Braz

SEXO COM FÉ: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 
HETERO-CONJUGALIDADE A PARTIR DO DISCURSO RELIGIOSO

Resumo: Este trabalho tem por objetivo investigar os relacionamentos conjugais entre 
casais “heterossexuais”, a partir de uma análise do discurso e do comportamento de 
casais de igrejas evangélicas em Goiânia. Estudos antropológicos apontam a religião 
como portadora de uma eficácia ético-moral na produção de crenças e na normatiza-
ção do modo de vida dos fiéis. Entretanto, pesquisas recentes têm sinalizado para 
possíveis mudanças no comportamento sexual e afetivo dos casais, especialmente no 
que diz respeito às relações de gênero e à sexualidade. Desse modo, esta pesquisa 
etnográfica pretende interpretar como a conjugalidade é construída pela religião, bem 
como indagar em que medida o discurso religioso influencia na construção da afetivi-
dade entre os casais, a fim de pensar sobre mudanças e/ou permanências de conven-
ções de gênero, sexualidade e afetividade.

Palavras-chave: união conjugal, heterossexualidade, evangélicos, gênero, afetividade.

.........................................................................................................................................................

Fátima Regina Almeida de Freitas
Mestranda em Antropologia
Orientação: Profa. Custódia Selma Sena

SEXUALIDADES: PRAZERES, PODERES E REDES SOCIAIS

Resumo: Neste trabalho trarei um pouco das reflexões que venho desenvolvendo du-
rante a escrita da dissertação “Uma etnografia sobre práticas eróticas que envolvem 
prazer e poder em contextos consensuais” a ser defendida no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás. Para 
a construção desta etnografia dialogo com pessoas que vivenciam práticas sexuais/
eróticas que estão contempladas na sigla BDSM (Bondage & Disciplina; Dominação 
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& Submissão; Sadomasoquismo) e também com pessoas que praticam a podolatria 
(adoração e/ou fetiche por pés). Escolhi como campo o estado de Goiás e o Distrito 
Federal, e meus diálogos geralmente se iniciam pela internet, através de comunidades 
da rede social Orkut e por meio do MSN.

Palavras-chave: sexualidades, etnografias, prazeres, poderes, redes sociais

.........................................................................................................................................................

Marcelo Perilo
Mestrando em Antropologia
Orientação: Profa. Maria Luiza Rodrigues Souza

NO CIRCUITO DA PINTA: ESTILO, (HOMO)SEXUALIDADE E 
DIFERENÇA EM SOCIABILIDADES JUVENIS

Resumo: Nesta comunicação, verifico os estilos e marcas corporais de jovens em ambi-
entes de sociabilidade a partir de uma etnografia na cidade de Goiânia e região metro-
politana. Acompanho garotas e garotos em contextos de lazer tendo como referencial 
a diferença como categoria analítica. Considerando sexualidade, gênero, raça, classe 
e geração como marcadores sociais prioritários a partir do trabalho de campo, reflito 
como o estilo torna inteligíveis as diferenças entre as/os jovens e seus outros, bem 
como potencializa conflitos e disputas em seus circuitos pela cidade.

Palavras-chave: estilo, sexualidade, diferença, sociabilidades, Antropologia
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