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Apresentação
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Apresentação

A organização dos resumos e abstracts das dissertações defendidas entre os
anos de 2011 (primeira turma) até 2018 cumpre um objetivo não só de compilar
as pesquisas realizadas no âmbito do Programa Stricto Sensu Gestão Integrada
do Território (GIT), como pode servir de guia e de divulgação dos resultados
gerados pelos mestrandos e seus respectivos orientadores/coorientadores.
Essa compilação dá visibilidade aos inúmeros objetos de estudo que passaram
pelo GIT, em seus mais variados matizes e nas mais diversas propostas de diálogo interdisciplinar. Expressa, sem dúvida, um valoroso esforço de pesquisa que
coloca a Univale como um centro de excelência na produção e na discussão
científica numa abordagem territorial e interdisciplinar local, regional, nacional
e internacional.
Por fim, esse trabalho de organização é, ao mesmo tempo, um desafio e uma
satisfação. Trata-se de um desafio se considerarmos o volume de dados trabalhados, mas não deixa de ser uma satisfação uma vez que, inevitavelmente, é
possível lembrar de cada mestrando, de suas dúvidas, dificuldades, ousadias e,
acima de tudo, determinação.
Sob esse aspecto humano da produção do conhecimento, cumpre ressaltar que
vindos de formação distintas, com eventuais limites e vivenciando situações cotidianas as mais diversas e adversas, realizaram da melhor maneira possível um
trabalho acadêmico que merece reconhecimento. Dito isso, a contribuição não
fica apenas no âmbito científico, mas pode-se afirmar que todos os envolvidos
neste processo tornaram-se profissionais mais competentes e pessoas humanas
mais plenas. A todos os envolvidos, nossa gratidão e admiração!
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ALVARENGA, Marcelo Cambraia de. Emigração e
empreendedorismo no município de Teófilo Otoni. 161 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do Território) – Programa de Pós-Graduação em
Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do
Rio Doce, Governador Valadares, 2011.
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RESUMO
Dentre os emigrantes internacionais que retornaram para a cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, vários investiram no território, abriram negócios e melhoraram seus rendimentos.
Esta dissertação estuda as condições em que esses indivíduos saíram do Brasil, viveram no
exterior, juntaram dinheiro, retornaram e iniciaram seus empreendimentos no município, com
o objetivo de apresentar as possibilidades e condições desses emigrantes se inserirem de
forma positiva, através do empreendedorismo, na economia de Teófilo Otoni. A pesquisa
se justifica pela necessidade de se avaliar a possibilidade de o empreendedorismo ser
um meio de ascensão social para o emigrante, além de sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da localidade, tendo em vista as limitações do território.
Quanto à metodologia, a pesquisa é não probabilística, qualitativa e quantitativa, com
amostragem utilizando a técnica bola de neve e levantamento de dados realizado por
entrevistas em três fases distintas, a saber: entrevista formal, com cinquenta e dois emigrantes internacionais que retornaram e investiram em Teófilo Otoni; entrevista em profundidade
com quatro desses sujeitos, selecionados por serem considerados empreendedores bem
sucedidos e entrevistas com representantes de instituições públicas e não governamentais
responsáveis pela organização do território estudado. A conclusão obtida é que o empreendedorismo se apresenta como uma boa alternativa, tanto para os emigrantes quanto
para o território. A maioria dos empreendedores teve relativo sucesso, já que seus negócios
continuam funcionando, superando as dificuldades e constrangimentos encontrados. Os
dados demonstram que, apesar do sucesso, os empreendedores precisam melhorar suas
qualificações para potencializarem seus esforços e os investimentos realizados. É necessário e importante que o território, através das entidades que têm poder para organizá-lo,
ofereça um ambiente mais propício, com mais oportunidades de capacitação, capitais
de fomento etc. para desenvolvimento da economia e os indivíduos não precisem emigrar
para adquirir o capital e a experiência necessários para abrir seus próprios negócios.

ABSTRACT
Among the international migrants who returned to the city of Teófilo Otoni, Minas Gerais,
many invested in the territory, opened businesses and improved their incomes. This dissertation studies the conditions under which these individuals left Brasil, lived abroad, collected
money, returned and started their businesses in the city, aiming to present the possibilities
and conditions of these emigrants were inserted in a positive way, through the entrepreneurship, in the economy of Teófilo Otoni. The research is justified by the need to evaluate
the possibility of entrepreneurship as a mean of social mobility for the emigrant, besides its
contribution to economic and social development of the locality, bearing in mind the limitations of the territory. Regarding methodology, the research is qualitative and quantitative,
with nonprobability sampling using the snowball technique and data collection by interviews conducted in three phases, namely: formal interview with fifty two international migrants
who returned and invested in Teófilo Otoni, in-depth interview with four of them, selected
because they are considered successful entrepreneurs and interviews with representatives
of public and non-governmental institutions responsible for organizing the territory studied.
The conclusion is that entrepreneurship is presented as a good alternative, both for the emigrants as for the territory. Most entrepreneurs had relative success, because their businesses
continue functioning, overcoming the difficulties and constraints encountered. The data
demonstrated that, despite of success, the entrepreneurs need to improve their skills to potentialize their efforts and investments made. It is necessary and important that the territory,
through the entities that have the power to organize it, provide a better environment with
more training opportunities, venture capitals etc. for the development of the economy and
the individuals do not need to emigrate to acquire the necessary capital and experience
to open their own businesses.
Keywords: Entrepreneurship. International migration. Territory.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Migração internacional. Território.
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COELHO, Beatriz Dias. Entre o arcabouço jurídico
do Império e a práxis política na Província de Minas Gerais. 1831 - 1857. 123 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do Território) – Programa
de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio Doce, Governador
Valadares, 2011.
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RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica e documental,
cujo objetivo é analisar o arcabouço jurídico que trata da constituição do Estado territorial do Império do Brasil, em confronto com a práxis política na Província de Minas Gerais.
A investigação busca compreender se a práxis política na província mineira, entre 1831
a 1857, correspondia ao debate travado pela elite dirigente na construção do arcabouço jurídico, bem como, se expressava esse arcabouço. A melhor forma de implantar o
Estado Nacional no Brasil foi debatida pela elite brasileira imperial durante longos anos,
e os caminhos percorridos e as respostas encontradas variaram muito. Os homens públicos
acreditavam que a educação, a religião e, particularmente, a lei seriam mecanismos eficientes para implantar o Estado Nacional, foi o que se evidenciou nas fontes consultadas.
Estas esferas de atuação mereceram atenção constante dos administradores da Província.
E, além disso, preocupavam-se em implantar o Estado Nacional com o mínimo de desgaste
político e social, ou seja, com o mínimo de conflitos no seio das elites dirigentes e entre
essas e outros grupos sociais, mantendo sempre a ordem. Neste contexto, a questão central
que norteia esta dissertação é verificar se a práxis política e administrativa exercida pelos
atores e expressas nas funções e ações das instituições que dirigiam, especificamente, a
Província de Minas Gerais, estava em consonância com o ordenamento jurídico construído
pelo poder central. Se existia reciprocidade entre a política das elites dirigentes na esfera
do poder central e o exercício dos poderes provinciais, principalmente quanto às práticas
administrativas, ou se havia oposição entre as duas instâncias. Diante disso, buscou-se
analisar situações reais de poder que predominavam no território mineiro, por meio das
informações presentes, especialmente nos Relatórios e Falas dos presidentes da Província
de Minas Gerais. O principal corpo documental desta pesquisa compõe-se de duas fontes: a primeira são atos normativos elaborados entre 1831 e 1857; e a segunda são os
Relatórios e Falas dos Presidentes da Província, no mesmo lapso temporal.

This work presents the development of a bibliographical and documental research of historical collection, whose objective is to analyze the legal structure that deals with the
constitution of the territorial State of the Empire of Brazil, in confrontation with the political
custom in the Province of Minas Gerais. The investigation looks for to understand if the political custom in the Province of Minas Gerais among 1831 to 1857 corresponded to the
debate locked by the ruling elite in the construction of the legal structure, as well as if it had
expressed that legal structure. The best way to implanting the National State in Brazil was
debated by the imperial Brazilian elite for long years, the ways traversed by them and the
answers that were found had a lot of variety. Public men believed that education, religion
and, particularly, law would be efficient mechanisms to implant the National State, and this
was what was evidenced in the consulted sources. These spheres of performance deserved
the administrators’ of the Province constant attention. And, besides, they worried in implanting the National State with the minimum of political and social strain, in other words, with the
minimum of conflicts into the ruling elites and between those and other social groups, always
maintaining the order. In this context, the central subject that orientates this dissertation is to
verify if the political and administrative custom exercised by the actors and expressed in the
functions and actions of the institutions that drove, specifically, the Province of Minas Gerais
was in consonance with the legal ordering built by the central power. If there was reciprocity
among the politics of the ruling elites in the sphere of the central power and the exercise
of the provincial powers, mainly in reference with the administrative practices, or if there was
opposition among those two instances.Therefore, it was looked for to analyze real situations
of power that prevailed in the Province of Minas Gerais, through the present information,
especially in the presidents’ of the Province of Minas Gerais Reports and Speeches. The main
document body of this research is composed of two sources: the first are the normative acts
elaborated among 1831 to 1857; and the second are the presidents’ of the Province of
Minas Gerais Reports and Speeches, in the same time lapse.

Palavras-chave: Construção do Estado. Província de Minas Gerais. Ordenamento Jurídico.
Elites Dirigentes. Práxis administrativa.
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Keywords: State Construction. Province of Minas Gerais. Legal Structure. Ruling Elites. Administrative Practice.
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ENES, Eliene Nery Santana. Desterritorialização/Reterritorialização: processos vivenciados pelas professoras da Escola Estadual Paulo Campos Guimarães no contexto das transformações da Educação
Especial em Governador Valadares. 115 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do Território) –
Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada
do Território, Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares, 2011.
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RESUMO
Desterritorialização/reterritorialização: processos vivenciados pelas professoras da Escola
Estadual Paulo Campos Guimarães no contexto das transformações da Educação Especial em Governador Valadares. 2011. 117f. Dissertação (Mestrado Multidisciplinar em
Gestão Integrada do Território) – Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Governador
Valadares, Brasil, 2011. Este trabalho analisa os processos de desterritorialização/reterritorialização vivenciados pelas professoras da Escola Estadual Paulo Campos Guimarães
no contexto das transformações da Educação Especial no município de Governador Valadares. A pesquisa foi construída em uma perspectiva interdisciplinar, pela articulação
entre concepções advindas do campo da Educação e dos estudos territoriais, por meio
das categorias território, territorialidade, desterritorialização/reterritorialização. Discute-se
a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, analisando o movimento das
transformações dos sistemas de ensino e, especificamente, os processos vivenciados pelas
professoras da Escola Estadual Paulo Campos Guimarães. Empreendeu-se uma pesquisa
qualitativa, por meio de entrevistas realizadas com seis professoras. Os processos de desterritorialização/reterritorialização são compreendidos em três planos: histórico-temporal,
espacial e simbólico. A análise das entrevistas demonstra, através do relato do cotidiano,
a construção de novas territorialidades. Argumenta-se que esses processos abarcam a
convivência entre velhas e novas territorialidades, expressas na noção de multiterritorialidade.
Palavras-chave: Educação Especial. Território. Interdisciplinaridade. Desterritorialização.
Reterritorialização.
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ABSTRACT
Deterritorialization/Reterritorialization: processes experienced by the teachers of the State
School Paulo Campos Guimarães regarding the changes in the context of Special Education in the municipality of Governador Valadares. 2011. 117f. Dissertação (Mestrado Multidisciplinar em Gestão Integrada do Território) – Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE,
Governador Valadares, Brasil. This paper analyzes the processes of deterritorialization /
Reterritorialization experienced by teachers of the State School Paulo Campos Guimarães
in the context of the changes in Special Education in the city of Governador Valadares.
This research was designed in an interdisciplinary perspective making use of the articulation
of the concepts from the field of Education and territorial studies, through the categories
pertaining territory, territoriality, and deterritorialization / reterritorialization. It discusses the
special education from the perspective of inclusive education, analyzing the movements
of transformation in the education systems, and specifically the processes experienced by
in State School Paulo Campos Guimarães. A qualitative research was done through interviews with six teachers. The processes of deterritorialization / repossession are understood
on three levels: historical and temporal, spatial and symbolic. The data analysis shows the
construction of new territoriality through reports of everyday life experiences. It is argued
that these processes embrace the coexistence of old and new territoriality expressed in the
notion of multi territorialization.
Keywords: Special Education, Territory, Interdisciplinary, Deterritorialization, Reterritorialization.
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FERREIRA FILHO, José Bispo. Sentidos de um território:
o processo de produção e reprodução simbólica do
bairro São Tarcísio. 236 f. Dissertação (Mestrado em
Gestão Integrada do Território) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares,
2011.
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RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho centra-se na busca de uma possível interpretação para o sentido simbólico presente no bairro São Tarcísio (Governador Valadares – MG). Para tanto, partiu-se
de uma fundamentação teórica que tem como referência o trabalho dos sociólogos Max
Weber e Norbert Elias, e a contribuição do geógrafo cultural Paul Claval. Consideramos
que, a priori, enquanto cenário territorializável, o eixo rio Doce-bairro São Tarcísio e os
ribeirinhos, encontram-se imersos em um complexo processo de produção simbólica. Interessa-nos, num primeiro momento, acessar algumas de suas representações mais consistentes e
freqüentes e verificar se as mesmas se entrelaçam/refletem uma dada tradição destoante
da perspectiva de modernidade que permeia a sociedade valadarense.

This work focuses the search of a possible interpretation for the symbolic sense present in
the São Tarcísio district (Governador Valadares – MG). Thereunto, starting from a theorical
foundation that has for reference the work of the sociologists Max Weber and Norbert Elias
and the construction of the cultural geographer Paul Claval. Considering that initially, as a
territoriable scenery, the axis Doce river-São Tarcísio district and the riparian are immersed
in a complex process of symbolical production. Our interest, in a first moment, is to access
some of its most consistent and frequent representations and verify if these intertwine/reflect
a distinct tradition from the modern perspective that permeates the society of Governador
Valadares.

Palavras-chave: Códigos culturais, cadeias motivacionais, processo civilizador, território,
bairro São Tarcísio.

Keywords: Cultural codes, motivational chains, civilizing process, territory, district, São Tarsício district.
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LOPES, Vanessa Loyola. Exame Papanicolau: um estudo etnogeográfico das intersubjetividades de um
grupo de mulheres em Xonim de Baixo, GV-MG. 144
f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do
Território) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio
Doce, Governador Valadares, 2011.
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RESUMO
Esta pesquisa apresenta uma investigação sobre a representação do exame Papanicolaou e do
corpo feminino em um grupo de mulheres no distrito de Xonim de Baixo, Governador Valadares-MG,
no intuito de colaborar para um debate crítico sobre a saúde da mulher, através de estudos interdisciplinares, permitindo, assim, uma aproximação entre os saberes êmicos e éticos. Para tanto, privilegiamos a socioespacialidade contextualizada na historicidade e subjetividade desta mulher; sua
experiência espacial, incluindo o corpo. O espaço que nos interessa é o socialmente construído; o
lugar será entendido com o sentido de habitação, lar; e, por fim, o território vivido, principalmente
no cotidiano. A etnogeografia foi utilizada para capturar as nuances da intersubjetividade do
sujeito social - mulher - em suas trilhas de vida no tempo/espaço. O trabalho está centrado na
discussão dos temas utilizados circundantes ao objeto: (i) contextualização de alguns conceitos
da geografia (principalmente espaço, lugar e território), operacionalizados como ferramentas na
saúde; (ii) análise da questão do gênero e suas constantes evoluções e transformações. Não apenas no contexto do patriarcado, mas sim enquanto corpo feminino (para além do binômio feminino/
masculino e de suas funções biológicas), entendendo-o como espacial, como sendo seu primeiro
território; (iii) representação de seu processo saúde/doença/cura e compreensão dos mecanismos
pelos quais estas mulheres pesquisadas buscam a prevenção e/ou cura em saúde. Nas representações simbólicas de saúde/doença/cura para este grupo de mulheres no distrito de Xonim de
Baixo foi identificada uma grave distância entre as categorias éticas dos saberes biomédicos e
as categorias êmicas dos saberes tradicionais de cura. Na categoria “doenças”, apresentam-se:
doença que “médico não cura”, doenças “híbridas”, doenças que “médico cura” e ainda doenças tratadas com uso de plantas com fins medicinais. Ainda foram analisadas as representações
sobre as categorias saúde/doença/cura; sobre o exame Papanicolaou, além da representação
do corpo feminino e dos estados liminares na vida da mulher. Analisar estas representações trouxe
embasamento para compreender o seu modo de escolha nos processos saúde/doença/cura, pois
se observou uma resistência ao saber biomédico, no momento em que esta mulher se percebe
invadida em seu território primeiro, seu corpo. Além da invasão de privacidade, outro argumento
encontrado para a resistência ao saber biomédico foi a escolha do seu processo saúde/doença/
cura pautada na questão da fé e da tradição, e portando legitimado através do uso de plantas
com fins medicinais. Como desmembramento do estudo, analisaram-se os fatores que dificultam o
acesso ao exame Papanicolaou, como a dificuldade de acesso ao médico, vergonha de expor
o corpo e da relação de cotidianidade (face a face), além da fofoca como controlador social,
que a impede, inclusive, de realizar o exame Papanicolaou. Apenas quando os programas de políticas públicas observarem os saberes êmicos das representações simbólicas dos sujeitos sociais,
sua territorialidade, poder-se-á ser pensar em maior qualidade nos serviços de saúde. Um serviço
de saúde onde, enfim, esta mulher se reconheça e seja respeitada por suas escolhas, tendo como
objetivo final a universalidade, equidade e integralidade.

ABSTRACT
This research presents an investigation about Papanicolaou exam and feminine body perception in
a group of women in Xonim de Baixo district, Governador ValadaresMG, in the intention of collaborating for a critical debate about the woman’s health, through interdisciplinary studies, that allow,
therefore, an approach among emic and ethic knowledge. To this objective, the contextualized
social spatiality was privileged in this woman’s historicity and subjectivity; her space experience,
including the body. The space that interests is one that is socially built; the place will be understood
with the sense of home; and, finally, the territory inhabited by her, mainly in the daily. The ethnogeography was used to capture nuances of the social subject’s intersubjectivity - woman - her life
ways in time and space. The work is centered in the discussion of the themes used surrounding to the
object: (i) contextualization of some concepts of the geography (mainly space, place and territory)
that are utilized as health tools; (ii) subject of the gender analysis and its constant evolution and
transformation. Not just in the patriarchate context, but in the feminine body’s condition (besides
the binomial female/male and her biological functions), understanding it as space, as being her first
territory; (iii) perception of her health/disease/healing process and the mechanisms understanding
for the which these researched women look for the prevention and/or cure in health. In the health/
disease/healing symbolic representations for this group of women in Xonim de Baixo district a serious
distance was identified among ethical categories of biomedical knowledge and emic categories of
traditional knowledge for curing. In the category “diseases”, they come: disease “that doctor doesn’t
cure”, “hybrid” diseases, diseases “that doctor cures” and also diseases treated with use of plants
with medicinal ends. Perceptions of health/disease/healing categories were also analyzed; of Papanicolaou exam, besides the feminine body perception and preliminary states in the woman’s life. To
analyze these perceptions brought base to understand her choice way in the health/disease/healing processes, because a resistance to the biomedical knowledge was observed, when this woman
feel herself invaded in her first territory, her body. Besides the privacy invasion, other argument found
for the biomedical knowledge resistance was the choice of her health/disease/healing process regulated by faith and tradition and, therefore, legitimated through the use of plants with medicinal
ends. As dismemberment of this study, the factors that hinder the access to Papanicolaou exam were
analyzed, such as the difficulty to see the doctor, shame of exposing the body and of the day-to-dayness relationship (face to face), besides gossip as social controller, therefore, that impedes her
of accomplishing Papanicolaou exam. Just when public politics programs decide to observe emic
knowledge of social subjects’ symbolic representations, her territoriality, it will be possible to think
about larger quality in health services. A health service where, finally, this woman is recognized and
be respected by her choices, having universality, justness and integrity as the final objective.
Keywords: Papanicolaou exam percepciono; Feminine body; Ethnogeography; social spatiality.

Palavras-chave: Percepção exame Papanicolaou; Corpo feminino; Etnogeografia; Socioespacialidade.
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MACIEL, Rosilene Conceição. Ibituruna! A marca de
um território. Design e identidade em apropriações
simbólicas da paisagem de Governador Valadares.
195 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada
do Território) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio
Doce, Governador Valadares, 2011.
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RESUMO
A paisagem é um componente relevante na estruturação de identidades urbanas, pois
identifica lugares e cria referenciais. Dessa forma, é frequente seu uso na construção de
marcas gráficas de cidades ou de produtos que dela se originam. Essa observação conduz a uma análise dos elementos gráficos na consolidação da paisagem, vistos como referência de identidade urbana; sobretudo, se analisados sob o ponto de vista do design
gráfico em uma abordagem cultural. Este estudo, desenvolvido em Governador Valadares,
reflete em que medida as apropriações simbólicas do Pico do Ibituruna revelam aspectos
culturais e indenitários da cidade e de que modo participam na representação da identidade urbana. A partir dos estudos territoriais e pelo viés do design gráfico, o tema identidade urbana é discutido, tendo como objeto de estudo as marcas gráficas presentes
na formação da identidade local. A diretriz, que orienta a pesquisa, referenda a relação
cultura, natureza, e sociedade, na qual a paisagem é tomada como ponto central, articulador, circunscrito na tríade. Trata-se de um recorte no olhar sobre o espaço geográfico,
que transforma a paisagem natural em paisagem cultural. Outra vertente, aqui adotada,
coloca o design gráfico como mediador da interação entre território e marca. Nesse sentido, este trabalho promove uma abordagem qualitativa e visa o caráter documental. Nele,
a imagem é fonte de reflexão e é entendida como instrumento de representação social.
Todas as ilustrações utilizadas foram selecionadas através de registros fotográficos do
meio urbano, de material da mídia impressa local e de sites institucionais. Num primeiro momento, analisaram-se apenas aquelas que caracterizam a paisagem do Pico do Ibituruna
no cenário urbano, baseando-se nas produções literárias e artísticas locais. Posteriormente,
identificaram-se as marcas gráficas sob a perspectiva do design gráfico, entrelaçadas ao
quadro teórico fundamental. Os resultados encontrados apontam a paisagem do Ibituruna como um elemento simbólico da cidade, apropriado, em grande número, por marcas
gráficas em diferentes segmentos. As múltiplas e variadas apropriações revelam identidades múltiplas, coexistentes na cidade. Além disso, as marcas demonstram uma excessiva
direção mercadológica, baixa qualidade técnica e um potencial de atuação do design
como mediador dos aspectos culturais em uma gestão democrática do território.
Palavras-Chave: Território. Paisagem. Design. Identidade. Marcas.
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ABSTRACT
Landscapes play an important role as a component of the configuration of urban identities.
They identify places and create references. It is quite common to observe how the brands
incorporate in their graphic works (such as labels and logotypes) the landscapes of the
place where the product was made. Such remark leads us to considerations about those
graphic works in the consolidation of the landscape as a reference of the city’s identity,
especially if we analyze them as graphic design in a cultural approach. The study developed in Governador Valadares, in the southwest of the State of Minas Gerais, analyzes to
what point symbolic incorporations of the Ibituruna Peak, depicted in several local brands,
reveal cultural and identity aspects of the city, and how they help elaborate urban identity.
In Territorial Studies, the theme of urban identity is based on the landscape, being its object of study the graphic works analyzed from the brand identity design perspective. Our
research’s guideline is based on the relationship among culture, nature and society, in which
landscape is taken a central point which articulates and is part of this trinity. It is about a
cut in geographical space, which transforms the natural landscape into cultural landscape.
Another kind of research’s approach analyzes the potential of graphic design as a cultural
intermediary in the relationship brandterritory. The research is developed in a qualitative
approach and has a documental nature. Among the references which structure the research,
the image is the main source of analysis and is understood as an instrument of representation in a social perspective. The images, in general, are selected out of pictures of the urban
space, the press and institutional websites. At first, we analyze images which characterize
the landscape of the Ibituruna Peak in the urban scenery. Based on cultural geography we
analyze local literary and artistic productions. Secondly, we analyze the graphic works from
the point of view of graphic design intertwining the fundamental theoretical background.
The results found point to the Ibituruna’s landscape as a major symbolic reference of the
city which is used in several graphic works in different segments. The multiple and varied
incorporations reveal multiple identities that coexist in Governador Valadares. The brands’
analysis show an excessive marketing orientation, low technical quality and a potential role
for graphic design as an intermediary of cultural aspects in a democratic management of
the territory.
Keywords: Territory. Landscape. Design. Identity. Brands.
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RESUMO
A questão agrária no Brasil é marcada por disputas e conflitos, também presentes no Vale
do Rio Doce (MG), onde a importância da terra determinou uma lógica territorial marcada pelos latifúndios e pelo poder de mando dos grandes proprietários rurais. Em 1994, o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promoveu sua primeira ação no Vale,
ocupando a Fazenda do Ministério, localizada em Governador Valadares, um dos maiores
municípios do Vale, fato que transgrediu a cultura política local, pela segunda vez, posto
que a Fazenda já havia sido palco de conflito entre trabalhadores rurais e latifundiários
em 1964, trinta anos antes. Quais seriam, então, os significados daquele território transformado novamente em objeto de disputa? A busca destas respostas é o principal objetivo
desta dissertação que pretendeu estudar o significado da Fazenda para atores sociais
envolvidos direta ou indiretamente na ocupação em 1994. Em termos metodológicos, para
tratar do objeto de estudo, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e análise de documentos, entre eles jornais locais da época; também foi utilizado o recurso da fonte oral,
por meio da realização de 15 entrevistas semiestruturadas. Foram ouvidos representantes
do MST, dos ruralistas, assim como suas lideranças; apoiadores da luta pela terra; representantes da igreja e população em geral, privilegiando a diversidade no registro de
diferentes pontos de vista. Buscamos a compreensão da realidade pela apreensão das
relações no seu contexto sócio-histórico e espaço-temporal, condição fundamental para
a análise numa abordagem territorial, nossa proposta nesta pesquisa. Foi fundamental o
estudo de alguns conceitos como de movimentos sociais, poder e território; este último
foi estudado nas suas múltiplas dimensões: cultural, material, econômica e simbólica. As
narrativas de atores sociais envolvidos na ocupação da Fazenda do Ministério em 1994
revelaram seus múltiplos significados, decorrentes das subjetividades destes atores e das
suas relações sociais no território. Assim, após análises das narrativas, concluímos que a
Fazenda significa terra para plantar ou criar bois, espaço para sobrevivência ou lucro, na
dimensão material ou econômica do território; mais do que isso, significa também a vitória
da luta de trabalhadores rurais pela terra, na dimensão imaterial ou político cultural do
território; ou seja, um trunfo, símbolo de poder.
Palavras-chave: movimento social, território, poder, significado
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ABSTRACT
In Brazil, the agrarian matter is characterized by disputes and conflicts which are also present in the Vale do Rio Doce (MG), where the importance of the lands has determined a
territorial logic marked by huge farms and their powerful and influent owners. In 1994, the
Landless Rural Workers Movement (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST) promoted its first action in the Vale do Rio Doce by occupying the Farm of the Ministry, located
in Governador Valadares, one of the largest cities in the Vale. This fact has infringed the
local political cultural for the second time since a conflict involving rural workers took place
in that Farm thirty years earlier, in 1964. So, what would the meanings of that once again
disputed territory be? The search of such answers is the main objective of this work which
intended to study the meaning of the Farm for those social actors direct or indirectly involved in the 1964’s occupation. In methodological terms, to approach our subject, a bibliographical research has been developed and old documents (such as newspapers of that
time) have been analyzed. Oral sources have also been consulted in 15 semi-structured
interviews with MST’s representatives, rural workers (and their leaders), people who support
the agrarian cause, representatives of the church and the population, registering a varied
range of points of view. This work tries to comprehend reality by comprehending the relationships in their social, historical, spatial and temporal contexts – an essential condition for
the analysis in a territorial approach (which is the aim of this work). The study of concepts
such as social movements, power and territory were primordial. The concept of territory was
studied in its cultural, material, economical and symbolical dimensions. The stories told by
the social actors involved in the 1994’s occupation of the Farm of the Ministry revealed its
multiple meanings, derived from the subjective character of those actors and their social
relationships in that territory. Thus, after analyzing the stories, we have concluded that the
Farm means soil for cultivation or raising cattle, a space for surviving or making money, in
the material or economical dimension of the territory. More than that, it also means the rural
workers’ victory in the fight for land in its immaterial or political-cultural dimension – that is, a
“trump card”, a symbol of power.
Keywords: social movement, territory, power, meaning.
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RESUMO

O censo demográfico do Brasil realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no ano 2000 estimou que em torno de 14,5% da população brasileira (24,5 milhões
de brasileiros) seria portadora de alguma necessidade especial. O Decreto n. 3.298 de
20 de dezembro de 1999 considera Portador de Necessidades Especiais (PNEs) a pessoa
que apresenta deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental
ou deficiência múltipla. Os PNEs apresentam-se desconectos no que tange aos direitos
específicos da seara dos chamados sociais. A Lei 8213/91 objetivando a efetiva concretização da dignidade desses indivíduos estabelece a obrigatoriedade de contratação
dos mesmos por empresas com 100 ou mais empregados em seu quadro de funcionário.
Objetivando identificar as Representações Sociais em torno da Lei 8213/91 em seu artigo
93, e a influência destas no cumprimento do dever legal no Município de Governador Valadares, fez-se uma pesquisa descritiva sob a forma de levantamento envolvendo estudo
bibliográfico, documental, e de campo através de entrevistas realizadas junto a gestores
públicos, empresários e PNEs. Os dados foram analisados sob a perspectiva da Teoria das
Representações Sociais (TRS). O universo da pesquisa foi composto por 16 Gestores Empresariais; 34 Portadores de Necessidades Especiais; 02 Gestores Públicos e 02 gestores
do Poder Judiciário. Estes, por consentimento livre e esclarecido, participaram contribuindo
com respostas as quais buscaram elucidar a problemática a respeito da inserção dos
PNEs no mercado de trabalho sob o parâmetro legal do artigo 93 da Lei 8.213/91. Os
dados demonstraram que a Representação Social dos atores envolvidos nesta dinâmica
influencia no cumprimento do dever legal no Município de Governador Valadares. A defasagem de empresas em número suficiente capaz de absorver a mão de obra dos PNEs residentes no município, a falta de comunicação entre órgãos públicos municipais, inexistência
de uma educação específica que atenda as peculiaridades deste grupo populacional
fazem com que exista um grande espaço a percorrer para que se aproxime do ideal de
uma sociedade inclusiva.

ABSTRACT

The Brazilian demographic census, conductec by Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE) estimated in 2000 that around 14.5% of the population (24.5 million Brazilians) would be a carrier of any special needs. The Decree number 3298 of December
20, 1999, considers Carrier Special Needs (CSN) a person who has physical disabilities,
hearing impairment, visual impairment, mental retardation or multiple disabilities. The PSN feature disconnected in relation to the specific duties of the harvest of so-called social Law
8213/91 aimed the effective implementation of the dignity of these individuals provides the
obligation of his hiring by firms with 100 or more employees in its payroll officer. To identify
the social representations around the Law 8213/91 in its article 93, and their influence on
compliance with legal obligations in the city of Governador Valadares, it was developed a
descriptive survey involving literature research, document, and field through interviews with
public managers, entrepreneurs and CSNs. Data were analyzed from the perspective of Social Representation Theory (SRT). The research was composed of 16 Business Managers, 34
Special Needs, 02 Public Managers and 02 Managers of Judiciary Power. By consent, they
participated in helping with answers which sought to clarify the issue regarding the insertion
of the CSNs in labor market under the legal parameter of article 93 of Law 8.213/91.The
data demonstrated that the social representations of the actors involved in this dynamic
influence on compliance with legal obligations in the city of Governador Valadares. The lag
enough business can absorb the labor of CSNs living in the city, the lack of communication
between municipal agents, lack of education that meets the specific peculiarities of this population mean that there is a great place to go in closer to the ideal of an inclusive society.
Keywords: Social representations. Carrier Special Needs. Law 8.213/91. Inclusion in labor
market.

Palavras-chave: Representações Sociais. Portadores de Necessidades Especiais. Lei
8.213/91. Inclusão no Mercado de trabalho.
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RESUMO

Essa dissertação se propõe a verificar de que forma se dá a representação do fenômeno
migratório na mídia impressa valadarense entre os anos de 1960 e 2009. Inicialmente, foi
realizada uma extensa revisão bibliográfica que nos permitiu compreender melhor o fenômeno migratório e suas consequências sob a perspectiva acadêmica. Com base no referencial teórico, também foi possível entender a relação marcante existente entre o território
de origem dos emigrantes - a cidade de Governador Valadares e o território de destino,
os Estados Unidos. É importante evidenciar que o território não deve ser compreendido
como sinônimo de espaço, mas como o espaço socialmente apropriado, marcado por
múltiplas relações e manifestações, envolvendo uma multiplicidade de sujeitos e poderes.
Dessa forma, compreendemos o Diário do Rio Doce, jornal valadarense escolhido para
a análise, como nosso território midiático de estudo, pois se configura como um espaço
apropriado por um grupo e marcado por relações de poder, que produzem significados.
Assim, evidenciamos que as notícias são um processo social, em que não é feito um relato,
mas uma representação dos fatos. Os materiais encontrados foram organizados e analisados segundo a técnica metodológica de análise do conteúdo, que propõe transcender o
significado aparente das mensagens, a partir de uma investigação que busca o conteúdo
implícito da comunicação. A partir dos dados obtidos na pesquisa, divididos em três diferentes períodos, os anos de 1960 e 1970, que caracterizam o início do fluxo; os anos de
1980 e 1990, que assinalam o boom da emigração e os anos 2000, marcados pela crise
econômica americana, buscamos analisar e compreender de que forma a migração de
valadarenses está representada neste complexo campo simbólico que é a comunicação
de massa. A partir daí, constatamos que a mídia local reforça a imagem negativa associada a Governador Valadares, pois a emigração é representada como a melhor alternativa
para os indivíduos alcançarem uma melhor condição social. Por outro lado, as consequências desse processo são ignoradas, havendo uma supervalorização do estrangeiro em
detrimento ao nacional.

ABSTRACT

This thesis attempts to verify how the migration phenomenon is represented in the local
news between 1960 and 2009. Initially, we conducted an extensive literature review, which
allowing us to better understands the migration phenomenon and its consequences under
the academic perspective. Based on the theory it was possible to understand the relationship between the territory of origin of immigrants, the city of Governador Valadares, and
the country of destination, the United States. It is important to highlight that the territory
should not be understood as a synonym for space, but as the socially appropriate space, marked by multiple relations and manifestations, involving a multiplicity of subjects and
powers. Therefore, we understand the Diário do Rio Doce, newspaper from Governador Valadares chosen for analysis, our analysis media territory, because it is configured as a space
suitable for a group and marked by power relations that produce meanings. Thus, we prove
that the news is a social process; it is not done a story, but makes a representation about
the facts. The materials found were organized and analyzed according to methodology of
content analysis, proposes that transcend the apparent meaning of the messages from an
investigation that seeks the implicit content of the communication. From the data obtained
in the survey, divided into three different periods, the years 1960 and 1970, featuring the
beginning of the stream; the years 1980 and 1990, marking the emigration boom, and the
2000s, marked by American economic crisis, we analyze and understand how the migration
from Governador Valadares is represented in this complex symbolic field that is the mass
media. From there, we found that the local media reinforces the negative image associated
with Governador Valadares, because emigration is represented as the best alternative for
individuals achieve a better social condition. Moreover, the consequences of this process
are ignored, there is an overvaluation of the national rather than foreign.
Keywords: Media. Representation. Territory. International Migration
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RESUMO
A presente dissertação objetiva compreender o território Krenak e as territorialidades que
o compõem, especificamente a dos borum Athorãn/Krenak, da etnia pertencente ao grupo
lingüístico macro-gê, localizados no Vale do Rio Doce, Minas Gerais por meio dos valores,
dos significados e dos sentidos materializados em seus desenhos, considerados aqui como
ações desencadeadas pelo pensamento que rege a sociedade borum. Nestes termos,
a linha epistemológica baseada na teoria compreensiva de Weber e na antropologia
interpretativa/hermenêutica de Geertz, orientada por uma caminhada etnográfica, pode
permitir uma reflexão teórica vinculada aos sentidos dados a essas ações pelos próprios
borum, de forma a inseri-las num contexto sócio-territorial. Dessa forma, vislumbrei no espaço
geográfico Krenak, identidades culturais formando novos territórios, novas ideologias enfim,
multiterritorialidades e que, mais que categorias ou conceitos, ali estão presentes sentidos
onde alma, corpo, identidade, território, arte, territorialidades se fundem formando um território simbólico.

RÉSUMÉ
Cette dissertation a comme cible la comphréension du domaine Krenak et les territorialités
que le compose, particulièrement celle des borum Athorãn/Krenak, dont l‟ethnie apparttient au groupe linguistique macro-gê, situés dans le Vale do Rio Doce, à Minas Gerais,
qu’on définit la pensée parmi des dessins dont les sens y sont pleins de valeurs et significats
pour la societé borum. Dans ces thermes, on base la ligne épistémologique dans la théorie
de Weber et l’antropologie da l’herméneutique/interpretative de Geertz, ici pour une voie
ethnographique donnée par les actions borum, eux mêmes, en permettant de faire la réflexion théorique dans le contexte socio-territorial. De cette façon, on envisage dans l’espace
géographique Krenak les identités culturelles, avec ses nouvelles idéologies multiterritorialités, plus que catégories ou conceptes y présentés forment le corp, l’âme, l’identité, l’art qui
s’ajoutent en fusion d’un territoire symbolique.
Mots-clé: territoire, territorialité, identité, culture, art

Palavras-chave: território, territorialidade, identidade, cultura, arte.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como foco a compreensão dos principais elementos da territorialidade dos Krenak, constituída no vale do rio Doce, cujos aspectos simbólicos, assumem características intensas na sua construção territorial. Buscamos, portanto, a constituição de
uma territorialidade que nem mesmo as sucessivas diásporas, empreendidas pelos órgãos
indigenistas oficiais, romperam os vínculos com a terra natal. Neste sentido, a pesquisa se
concentra em dois exílios Krenak. O primeiro em 1958, quando são transferidos pelo Serviço
de Proteção ao Índio (SPI) para o território onde já viviam os Maxacali, em Santa Helena
de Minas. O segundo exílio ocorre sob a tutela da recém-criada Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), quando os Krenak são transferidos, em 1972, para a Fazenda Guarani no
município de Carmésia/MG, dividindo o território com os índios Pataxó durante oito anos.
Dessa forma, procuramos perceber quais as motivações para o retorno ao vale do rio
Doce, nos dois momentos de diásporas, e quais as consequências destes retornos para a
definição da atual Reserva Indígena Krenak no município de Resplendor. Também destacamos, em meio a esse processo, a construção de uma “multiterritorialidade” entre os Krenak, a
partir da experiência dos exílios. Durante o retorno de Carmésia, entre os Maxacali, alguns
Krenak, levados pelo Serviço de Proteção ao Índio, se estabelecem no Posto Indígena de
Vanuíre, no interior de São Paulo, onde já viviam os Kaingang. Neste novo território os Krenak iniciam um processo de reterritorialização intensamente vinculado à sua vivência nas
terras mineiras do rio Doce, consideradas um território sagrado. Este processo assume uma
dimensão múltipla, típica da territorialidade reconstruída nas diásporas.
Palavras-chave: Índios Krenak, Territórios Sagrados, Multiterritorialidade, Desterritorialização e Reterritorialização.
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ABSTRACT
This research presents a study about territoriality Krenak in the valley of river Doce, whose
symbolic aspects assume intense characteristics in its territoriality construction. Therefore, we
seek a constitution of a territoriality not even the successive diaspora, undertaken by the
official Indians Organs, the territoriality were capable to break the bond with motherland.
So, the research concentrates in two Krenak‟s banishment. The first in 1958, when they were
transferred by the Indian Protection Service (SPI) to the territory where the Maxacali‟s live
in Santa Helena de Minas. The second eradication under the responsability of the newly
National Indian Foundation (Funai) was in 1972. The Krenak‟s were than transferred to the
Guarani Farm in Carmésia district, where Pataxo Indians were already living and remained
there almost eight years. Having this in mind, we try to understand which were the motivations
through what Krenak want so much to be back to the Rio Doce valley, in both diaspora
moments, and which were the consequences of the returning to the definition of the present
Krenak‟s Indian Reservation in the city council of Splendor. We also detach, in the middle
of this process, the construction of a “multiterritoriality” between the Krenak‟s, starting at
the banishment experience. During the way back from Carmésia among the Maxacali some
of the Krenak‟s taken by the Indian Protection Service, they settled in the Vanuire Indian
Station, in the countryside of São Paulo, where the Kaingang‟s were already living. In this
new territory the Krenak‟s started a process of reterritorialization which were in a intense
way bonded to their way of living in their “mineira” land of river Doce, considering it a sacred
territory. This process assumes a multiple typical dimension of the territoriality rebuilt in the
diasporas
Keywords: Krenak Indians, Sacred Territories, Multiterritoriality, Unterritotialization, Reterritorialization.
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RESUMO
Esta dissertação é resultado de uma reflexão sobre a rica realidade cultural da região
conhecida como Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Sua preocupação principal é problematizar a acepção de cultura popular e de folclore, através da manifestação conhecida como O Bumba-Meu-Boi. Sabe-se que há, na contemporaneidade, uma massificação
cultural, que subordina manifestações historicamente construídas, de caráter popular, à
dinâmica mercadológica da indústria cultural. Nesse sentido, torna-se importante pensar o
significado desse processo, bem como realizar uma análise crítica de seu discurso, a fim de
compreendê-lo sob a luz de seu verdadeiro sentido social e de sua representação para
os sujeitos que o protagonizam cotidianamente – mesmo enfrentando todo tipo de dificuldades e ausência de apoio governamental, o que provoca, às vezes, o enfraquecimento
de sua importância histórica, a qual pode levar, inclusive, ao seu esquecimento pelas gerações futuras. Há ainda, nesta dissertação, uma análise desse acontecimento como evento
discursivo, através da visão tridimensional do texto proposta pelo autor Norman Fairclough.

ABSTRACT
This dissertation is a rich cultural reality result approximation of a region known as Mucuri
Valley, in Minas Gerais. Its main concern is questioning the meaning of popular culture and
folklore, through the manifestation known as Bumba-Meu-Boi. It is known in its contemporarily
as a mass cultural manifestation that subordinates historically constructed, popular character, in a dynamic cultural industry marketing. In this sense, it is important to consider the
significance of this process as well as performing a critical analysis of its speech in order to
understand it over the flash of its true meaning and its social representation to the people
who live it daily - even going through all sorts of difficulties and government support lack,
which gradually causes the weakening of its historical importance, leading future generations neglecting the existence of this kind of cultural commemoration.
Keywords: Popular culture. Folklore. Bumba-Meu-Boi. Critical Discourse Analysis
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RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), considerada assassina silenciosa, é o maior problema
médico-social dos países desenvolvidos e em muitos dos emergentes. Mesmo conhecendo-se a eficácia e a eficiência de várias medidas preventivas, sejam ou não farmacológicas,
a hipertensão continuará, por décadas, representando um dos maiores desafios em saúde
e um dos maiores ônus para o hipertenso e para a sociedade. Dentre os desafios a serem
enfrentados, destaca-se a não-adesão do paciente ao tratamento, principalmente entre
os idosos, o que tem constituído um grande desafio para os profissionais que os acompanham. Essa investigação procurou identificar as Representações Sociais (RS) em torno
da HAS e da terapêutica que contribuem para a adesão ou não-adesão de pacientes
idosos ao tratamento da doença, assistidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF). A
Teoria das Representações Sociais (TRS) foi o referencial teórico utilizado no processo de
apreensão e análise, tendo sido considerados dados de natureza quantitativa e qualitativa fornecidos pelos sujeitos participantes. Considerou-se como fonte de informações as
bibliografias sobre HAS e RS, assim como as contribuições de 99 sujeitos participantes da
investigação (indivíduos com 60 anos ou mais, hipertensos e estado funcional independente). A análise dos dados identificou 381 evocações sobre a HAS, sendo que destas,
86 eram diferentes entre si. Estas foram agrupadas em categorias por semelhança onde se
identificou o núcleo da RS a partir dos cinco elementos mais citados pelos participantes,
que foram: Cefaléia, Coração, Derrame, Morte e Nervosismo. Observou-se que as RS que
idosos possuem em relação à terapêutica se difere entre os diferentes níveis de adesão
ao tratamento. Além disso, tal RS condiciona a forma como os pacientes adotam seu tratamento e se portam frente aos cuidados sugeridos pela equipe de saúde. Tal perspectiva
indica a necessidade de políticas públicas em saúde que valorizem o idoso e os fatores
que por ventura facilitem sua adesão ao tratamento medicamentoso, ou seja, medidas que
levem em consideração as RS destes a respeito da doença e do tratamento e o etos no
qual estão inseridos.

ABSTRACT
The Hypertension, which is reckoned as a silent killer, is the most widely medicalsocial problem
in developed and emerging countries. Although the effectiveness and efficiency of several
preventive measures are known, whether they are pharmacological or not, hypertension will
continue to represent, for decades, one of de most health challenges to be faced and one
of the most onus to the hypertensive patients and society. Among the challenges to be faced, it stands the patients nonadhesion to treatment, mainly among elderly, what has been
a huge challenge for professionals who assist them. This investigation aimed at identifying
the Social Representations (SR) around Hypertension and therapy that may contribute to
the elderly patients’ adhesion or non-adhesion to the treatment of this disease, all of them
assisted by Family Health Strategy. The Social Representations Theory was the theoretical
reference used in the apprehension and analysis process, with the consideration of data
with quantitative and qualitative nature gave by the participants. It was considered as
information source the bibliography about Hypertension and SR, as well as the 99 participants’ contributions of this investigation (60-year-old or more hypertensive patients with
independent functional status). The data analysis identified 381 evocations about Hypertension, with 86 different evocations among themselves. Those were grouped in categories
by similarity, where the social representation core was established from the five most mentioned elements by the participants, which were: Headache, Heart, Cerebral hemorrhage, Death
and Nervousness. It was observed that the elderly SR with reference the therapy is different
among several adhesion levels to the treatment. Moreover, these SR condition the way how
patients adopt the treatment and behave in face of recommendations suggested by the
health team. This perspective indicates the need for public health policies that value elderly
and factors that facilitate their adhesion to the drug treatment, that is, procedures that
consider the elderly SR regarding disease, treatment and “ethos” in which they live.
Keywords: Hypertension. Adherence Treatment. Social Representations. Elderly.
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RESUMO

ABSTRACT

A Microrregião de Governador Valadares (MGV) teve sua história impulsionada por diversos ciclos exploratórios e por um peculiar fluxo migratório, que conspiraram para a
construção de uma identidade regional desterritorializada. A busca por soluções sustentáveis e o expressivo número de IESs que se tornou presente na região contribui para a
consolidação desta como um polo educacional com poder de direcionar investimentos
e diretrizes políticas voltadas para o estabelecimento de qualificações especializadas.
Neste cenário, a Educação a Distância tem sido apresentada aos residentes como uma
oportunidade dinâmica e viável de ascensão e qualificação profissional. Por sua vez, esta
modalidade de ensino tem sido representada pela população em geral como um modelo
que se contrapõe ao ensino presencial, quando, por sua vez, é complementar. Essa investigação procurou levantar as representações de egressos de Instituições de Ensino Superior da MGV em relação à EaD, bem como as percepções destes quanto à efetividade
dos cursos de Pós-Graduação lato sensu a distância em criar condições para uma maior
inserção profissional no mercado de trabalho. A Teoria das Representações Sociais (TRS)
foi o referencial teórico utilizado no processo de apreensão e análise, tendo considerado dados de natureza quantitativa e qualitativa fornecidos pelos sujeitos participantes.
Considerou-se como fonte de informações as bibliografias sobre EaD e RS, assim como as
contribuições de 159 sujeitos participantes da investigação (Egressos das IESs da MGV
que concluíram o curso de graduação a partir de 2005). A análise dos dados identificou
726 evocações sobre EaD, sendo que destas, 279 eram diferentes entre si. Estas foram
agrupadas em categorias por semelhança em que se estabeleceu-se o núcleo central da
representação social a partir dos cinco elementos mais citados pelos participantes, que
foram: Conhecimento, Disciplina, Facilidade, Oportunidade e Praticidade. A maioria dos
participantes de cursos de Pós-Graduação lato sensu a distância dos quais participa ou
participou considera que estas propostas apresentam conteúdos que tornam factível uma
maior inserção no mercado de trabalho regional.

The Microregion of Governador Valadares (MGV) had its history drove by various exploratory cycles and a peculiar migratory flow, what conspired to the construction of a non-territorialized regional identity. The search for sustainable solutions and the expressive number
of higher education institutions (IES) located in this territory collaborate to their consolidation as an educational pole with strength to lead investments and political directives to
establish specialized qualifications. In this scenario, the distance model of education (EaD)
has been presented to the inhabitants as a dynamic and feasible opportunity for ascent
and for professional qualification. Nevertheless, this education mode has been represented
by people as a model that put itself against presential education, when, on the other hand,
it is a complementary mode. That investigation searched raise the formers’ representations
of higher education institutions of the Microregion of Governador Valadares (MGV) regarding to the distance model of education, as well as their insights about the effectivety of
nonpresential lato sensu postgraduate courses to create conditions for higher professional
insertion on the labor market. The Social Representations Theory (TRS) was the theoretical
reference used in the apprehension and analyze process, with the consideration of data
with quantitative and qualitative nature gave by the participants. It was considered as
information source the bibliography about distance modelo of education (EaD) and social representations (RS), as well as the 159 participants’ contributions of this investigation
(formers from higher education institutions of the Microregion of Governador Valadares that
concluded their graduation from 2005). The data analyze identified 726 evocations about
distance modelo of education (EaD), with 279 different evocations among themselves. Those
were grouped in categories by similarity, where the social representation core was established from the five most mentioned elements by the participants, which were: Knowledge,
Discipline, Facility, Opportunity and Practicability. Great number of participants that finished
or not lato sensu postgraduate courses considers that these purposes present contents that
permit more people insertion on the regional labor market.

Palavras-chave: Representações Sociais. EaD. Pós-Graduação. Território.
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RESUMO
A saúde bucal, como fator decisivo para a manutenção de uma boa qualidade de vida e desenvolvimento do território, deve ser discutida a partir da sociedade, de seus condicionantes e
de suas necessidades coletivas. A Constituição de 1988 reconheceu a saúde como direito de
cidadania e dever do Estado, a ser garantida por políticas sociais e econômicas abrangentes. O
objetivo deste estudo foi comparar a condição de saúde bucal de famílias inseridas na Estratégia
de Saúde da Família e atendidas por uma Instituição Social de Atenção Integral à Família e a de
grupos familiares, vizinhos a elas, inseridos apenas na Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de
um estudo observacional, descritivo, de corte transversal, realizado no período de março a maio
de 2011, com abordagem quantitativa e qualitativa. A amostra foi constituída por 38 famílias, divididas em Grupo 1 (famílias inseridas na Estratégia de Saúde da Família e no Programa de Atenção
Integral à Família) e Grupo 2 (famílias inseridas apenas na Estratégia de Saúde da Família). Os
dados foram coletados nos domicílios por meio de um Prontuário de Estudo contendo as variáveis:
caracterização socioeconômica, utilização dos serviços odontológicos; morbidade referida, autopercepção e impactos em saúde bucal; Exame Epidemiológico (índice CPO-D, presença de cálculo dentário, uso e necessidade protética) e Entrevista semiestruturada (representação social sobre
saúde bucal). Os dados quantitativos foram analisados através do programa “Software Package
for the Social Sciences” (SPSS for Windows, version 17.0), com realização da análise descritiva seguida de análise bivariada, através do teste estatístico Qui-Quadrado (X2) para as variáveis
independentes categóricas e teste T de Student para as variáveis independentes. O nível de significância utilizado foi de 10%. Para a análise multivariada, foi empregada a análise de Regressão
de Poisson robusta. Os dados qualitativos foram analisados segundo a técnica da “Análise de
Conteúdo”, na qual as informações foram agrupadas em categorias relativas a cada item e as
falas analisadas dentro de cada tema. Os resultados demonstraram que a população estudada
tinha, em média, 33,5 (dp +15,4) anos de idade; 66,2% eram mulheres; 60,3% apresentavam menos
de 8 anos de estudo e a renda per capta era de 26,3% do salário mínimo vigente. Quando comparados os dois grupos estudados, observou-se que o Grupo 1 apresentou menor renda e casa
própria, maior número de residentes por domicílio, média de idade mais baixa e maior escolaridade. A presença de dor nos últimos seis meses anteriores ao estudo e a frequência de visitas ao
dentista foram maiores no grupo 1. O índice CPO-D encontrado (20,7 - dp+11,9) não apresentou
diferenças significativas entre os dois grupos (p=0,66), a presença de cálculo foi maior no grupo
1 (p=0,09) e todos os casos de edentulismo (5,9% da mostra) pertenciam a indivíduos do grupo
2, que apresentaram também, maior frequência na utilização de algum tipo de prótese superior. As
categorias surgidas a partir das representações sociais foram: significado de saúde bucal, manutenção da Saúde bucal e responsável pela saúde bucal. Não foram observadas diferenças nas
representações sociais entre os grupos. Pode-se concluir que os indicadores socioeconômicos e
de saúde bucal apresentaram diferenças entre os dois grupos, evidenciando que podem ocorrer
variações no perfil de grupos familiares que coabitam o mesmo território geográfico. A conjugação
de ações entre as várias forças que incidem sobre o território parece contribuir para a melhoria
da saúde bucal dos indivíduos.

ABSTRACT
Oral health, as a decisive factor for maintaining a good quality of life and development of territory,
should be discussed taking into account the society, their conditions and their collective needs. The
1988 constitution recognized health as a citizen’s right and duty of the State, to be guaranteed by
comprehensive social and economic policies. The aim of this study was to compare the oral health
status of families included in the Family Health Strategy and cared by an institution of Integrated
Social and Family Group family, neighbors to them, inserted only on the Family Health Strategy. This
is an observational, descriptive, crosssection study conducted between march and may 2011, with
qualitative and quantitative approach. The sample comprehended 38 families, divided into Group
1 (families included in Family Health Strategy and in the Programme of Attention of Integrated Family)
and Group 2 (families included only in the Family Health Strategy). Data were collected at home,
using a study form containing the following variables: socioeconomics characteristics, use of Dental
Services, morbidity, self-perception and impact in oral health; Epidemiologic Survey (DMFT index, presence of dental calculus, use and need of prosthesis) and semi structured interview (social representation about oral health). Quantitative data were analyzed using the program “Software Package
for Social Sciences” (SPSS for Windows, version 17.0), with descriptive analysis followed by bivariate
analysis using the Chi-Square statistic test (X 2 ) for categorical independent variables and Student
t test for independent variables. The significance level was 10%. For multivariate analysis, we used the
analysis of robust Poisson regression. Qualitative data were analyzed using the technique of “Content Analysis”, in which the information was grouped into categories for each item and the speeches
analyzed within each theme. The results showed that the study population had an average of 33.5
(SD +15.4) years of age, 66.2% were women, 60.3% were younger than 8 years of schooling and per
capita income was 26.3% of the minimum wage. When comparing both groups, we found that Group
1 had lower income and home ownership, greater number of residents per household, average age
lower and higher education. The presence of pain in the last six months prior to the study and frequency of dental visits were higher in group 1. The DMFT index found (20.7 - +11.9 SD) showed no
significant differences between the two groups (p = 0.66), the presence of calculus was higher in
group 1 (p = 0.09) and all cases of edentulism (5.9% of the sample) belonged to Group 2 individuals
showed other, more frequent use of some type of upper prosthesis. The categories that emerged from
the social representations were: significance of oral health, oral health maintenance and responsible
for oral health. There were no differences in representations between groups. It can be concluded
that socioeconomic indicators and oral health differ between the two groups, suggesting that there
may be variations in the profile of family groups that cohabit the same geographical territory. The
combination of actions of the various forces which affect the territory seems to contribute to improving the oral health of individuals.
Keywords: Family Health Strategy. Oral health. Territory
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RESUMO

ABSTRACT

Nesta dissertação, procura-se analisar como se configura o livro didático de Português
como Língua Estrangeira (PLE), no que diz respeito a um conjunto de territorialidades –
ações baseadas nas relações de poder, relacionadas tanto à condição de aprendizado
de língua estrangeira quanto a um conjunto de especificidades da Língua Portuguesa
Brasileira –, visando compreender como se dão algumas representações brasileiras (brasilidades) nesse lugar, um território simbólico (aqui considerado o livro didático de PLE).
Nesses termos, destaca-se especialmente a configuração do livro como um território de
normas cujas territorialidades se materializam nos discursos nele presentes. Diante disso,
busca-se averiguar como esses discursos se imbricam ou não e se eles apresentam tensões
por meio de regularidades e de regramentos no ensino do Português Brasileiro, o qual
busca a inserção (territorialização) tanto cultural dos sujeitos aprendizes, quanto daquela
relacionada à escolarização/letramento desses estrangeiros. Tal análise será efetuada à
luz da Análise de Discurso e da Análise de Discurso Crítica.

In this task, it is sought to analyze the Portuguese didactic book structure, as designed for
foreign Language book. (ELB) concerning a set of territorialities – actions based on the
relations of the power linked to foreign language learning as well as a set of specific difficulties of the Brazilian Portuguese Language. –, aiming the understanding of some Brazilian
representations (The Brazilidades) come up, in this place, a symbolic territory (considered
here as the didactic book – ELB). In these terms the focus is specially the layout of the book
as a rules territory whose conceptions are actually within the discourses printed in it. Based
on this, it is meant to check whether these discourses are built altogether and if they show
a tense reality through rules or intentions of ruling the Brazilian Portuguese system of teaching and learning, which , searches for insertion ( of all territory) as the culture knowledge
development of the learners as the scholarship/ overall reading abilities of these foreigners.
Thus this analysis shall be done under the view of the Discourse Analyses and the Critical
discourse.

Palavras-chave: Livro didático. Território. Territorialidade. Discursos
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RESUMO
A sexualidade humana não é determinada somente pelos instintos, ou seja, não é definida
a priore. Suas formas de expressão atuais são provenientes de representações, desenvolvidas ao longo dos tempos e a partir de variações histórico-sociais. Nesse contexto,
relaciona-se a diversos atores e forças, não podendo ser entendida como uma manifestação individual. A sexualidade humana se constitui um território sobre o qual incidem
as mais diversas formas de poder, sendo, o corpo, seu espaço de manifestação. Na contemporaneidade, diversas instâncias de poder buscam obter o controle desse território.
Esta investigação procura verificar se as orientações, fornecidas pela Igreja Católica da
Microrregião de Governador Valadares, exercem influência sobre suas fiéis em relação a
sua sexualidade e as suas práticas sexuais, tal como preconizado por Foucault (1988). A
Teoria das Representações Sociais (TRS) é o referencial teórico-metodológico utilizado no
processo de apreensão da realidade e de análise dos dados, tendo sido considerados os
de natureza quantitativa e qualitativa, fornecidos pelos sujeitos participantes. A apuração
dos resultados qualitativos foi realizada segundo a técnica da Análise de Conteúdo de
Bardin. Consideraram-se como fonte de informações as bibliografias sobre a sexualidade,
assim como as contribuições discursivas de 80 mulheres católicas, participantes da pesquisa, e de oito padres da Diocese de Governador Valadares. As informações extraídas do
discurso coletado nas entrevistas foram agrupadas em categorias temáticas relativas as
dimensões que se pretendia avaliar, sobretudo aquelas influenciadas pelo discurso católico e aquelas pelo discurso contemporâneo. Obteve-se que no primeiro caso, em termos
de representações sociais as entrevistadas entendem que a prática sexual antes do casamento é impura, devendo ser vivenciada apenas dentro do matrimônio e com o objetivo
de procriar, sendo proibido o uso de métodos artificiais para controle da natalidade. Tais
representações divergem daquelas que se enquadram no segundo caso, segundo o qual
o momento propício para iniciar tal prática é quando se sentem preparadas ou quando
encontram alguém que amem, servindo para aumentar a cumplicidade e a fidelidade do
casal bem como obter e produzir prazer sexual. Os dados indicam que embora não em
sua totalidade, o pensamento foucaultiano, relativo à influência dos valores católicos
sobre as práticas e as representações das fiéis, em torno da sexualidade, não é de todo
infundado na conjuntura atual. O discurso cristão sobre o sexo ainda produz efeitos sobre
as representações e as práticas sexuais das fiéis, modificando a forma de os indivíduos
vivenciarem sua sexualidade.

ABSTRACT
Human sexuality is not determined by instincts, nor is defined Priore. Its current forms of expression are developed from the representations of it, over time and from historical and social changes. In this context, it is linked to different actors and social forces that cannot be
understood as an individual manifestation. Therefore, human sexuality is in a territory which
concerns the most diverse forms of power, the body being your space of manifestation. Currently, several instances of power seek to obtain control of this territory. The main bodies are
religion, state, medicine and civil society, Its rules, many of them contradictory, seek guidance
of individuals as the best way to experience their sexuality. This research sought to identify
the discourse of the Catholic Church about sexuality influences in the practices and representations of their faithful on this issue, as advocated by Foucault. The Social Representations Theory (SRT) was the theoretical framework used in the process of apprehension and
analysis, and data was considered quantitative and qualitative supplied by the subjects.
The determination of the qualitative data was performed using the technique of the content analysis of Bardin. It was considered as a source of bibliographies on sexuality, as well
as the contributions of 80 Catholic women research participants, and eight priests of the
Diocese of Governador Valadares. The information contained in the interviews was grouped
into thematic categories for each dimension. Data analysis revealed that although not in
its entirety Foucault thought about the influence of Catholic values, that the practices and
representations of the faithful around sexuality is not entirely unfounded today. The Christian
discourse about sex still exerts influence on the sexual practices and representations of the
faithful, influenced by the way individuals experience their sexuality.
Keywords: Sexuality. Sexual practice. Territory of sexuality. Catholicism. Social Representations.
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RESUMO
Com o aumento do número de idosos na população, torna-se importante repensar, discutir,
refletir e encontrar formas alternativas de integração social e convívio familiar, bem como,
o envolvimento efetivo dos órgãos públicos, da saúde e da sociedade como um todo, no
enfrentamento dessa realidade. Esta pesquisa teve por objetivo identificar os motivos da
institucionalização de idosos no território de Governador Valadares. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, que utiliza uma abordagem qualitativa. Participaram desta
pesquisa oito idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI),
com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, funcionalmente independentes, que foram asilados a partir da decisão de seus familiares há pelo menos 6 meses. E por quatro gestores
que administram as instituições asilares pesquisadas. A coleta de dados foi realizada por
meio de entrevista semiestruturada, baseada em um roteiro, no período de 21 a 29 de
março de 2012. Com o consentimento dos participantes, as entrevistas foram gravadas,
utilizando como recurso, um gravador digital. Para a apuração dos dados utilizou-se a
Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), centrada na totalidade do discurso dos indivíduos
pesquisados. Os resultados permitiram observar que a necessidade de cuidados com a
saúde e a vontade própria são os motivos apontados pelos idosos que favorecem sua
institucionalização. No entanto, para os gestores a falta de um cuidador, a presença de
alguma doença sistêmica e o abandono são os motivos que levam os familiares a buscarem a institucionalização. Constatou-se pelas entrevistas que há certo distanciamento do
idoso com as famílias de origem após admissão na ILPI. Percebeu-se ainda que, o idoso
mostra-se satisfeito com o atendimento oferecido pela ILPI, mas não possui sentimento de
pertencimento. Nesse novo território a maioria dos idosos se sente desterritorializados,
aceitam sua condição de interno, mas poucos se reterritorializam e se adaptam a um
novo território. A história das instituições de Governador Valadares indica uma trajetória
de formação iniciada através de um ator que, pela necessidade de cuidados, promoveu
a ação de caridade, que ao longo do tempo cresce devido às demandas e inserção de
profissionais ao atendimento dessa população. Pode-se concluir que os motivos que favorecem a institucionalização na visão de idosos e gestores nesse território estudado foram
a associação doença/incapacidade física, a falta de um cuidador, o abandono e a
iniciativa particular de alguns idosos. Prevalece nos discursos dos gestores uma visão negativa da ILPI proveniente da imagem histórica de exclusão, caridade e abandono. Alguns
idosos não se consideram pertencidos a ILPI, ou seja, não conseguem se reterritorializar.
Palavras-Chave: Envelhecimento. Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI).
Institucionalização. Idosos Institucionalizados.
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ABSTRACT
With the increasing number of elderly people among the population, it has become important reconsider, discuss, reflect, and find alternative ways of social and family integration,
as well as the effective involvement of the public, health and social institutions as a whole,
in what concerns to facing such reality. The present study has aimed to identify the reasons
behind the institutionalization of senior citizens in Governador Valadares, MG. It is an observational study, descriptive, using a qualitative approach. Eight 60-year-old, or over this,
of both genders senior citizens in Long Term Institutions for Elderly have taken part of this
research, all of them functional independent, who were put in a home from their relatives’ decision, at least 6 months previously. And by four managers who administrate the researched
institutions. The data samples were made through semi-structured interviews based on an
itinerary from 21 to 29 March 2012. With the consent of all participants, the interviews were
recorded by a digital recorder. For the investigation of the data, it was used the Content of
Analysis (Bardin, 1977), focused on the totality of the discourses of each individual polled.
The results also allowed to observe that the need for health care and the own will are the
pointed reasons by the senior citizens, that favor their institutionalization. However, for the
managers, the lack of a careperson, the presence of a systematic disease, and the abandon are the reasons that make the relatives seek the institutionalization. It has been noticed
by the interviews that there is such a distancing of the senior citizen with his family after he is
admitted at a Long Term Institution for Elderly. It has been also clear that the senior citizen
is content with the care provided by the Institution, yet, does not grow the feeling of belonging. In this new territory, most of senior citizens feel without a sense of territory, they accept
their condition of admitted in the institution, but few gain such a sense and can adapt to a
newer territory. The history of Governador Valadares’ homes shows a formation track started
by an individual that by necessity of care promoted the charity action, which, throughout
the time, has grown due to the demands and insertion of professionals to the service of that
population. It can be concluded that the reasons that favor the institutionalization in the
studied elderly and managers’ vision, were the association illness/physical inability, lack of a
careperson, abandon, and the own initiative by some senior citizens. It is prevailed on the
managers’ discourse a negative vision of the Long Term Institution for Elderly, coming from the
traditional vision of exclusion, charity, and abandon. Some senior citizens do not consider
themselves belonging to a home, in other words, they cannot adapt to a newer territory.
Keywords: Aging. Long Term Institutions for Elderly. Institutionalization. Institutionalized Elderly.
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RESUMO
Esta dissertação apresenta uma abordagem territorial entrelaçada ao processo histórico
da Hanseníase em Governador Valadares, fato que abarca uma discussão interdisciplinar
sobre os atores que, cotidianamente, se utilizaram do espaço para produzir funções e
significados. Assim, procurou-se identificar os territórios delineados na década de 1980, a
partir de relatos orais de alguns atores (profissionais e pacientes) inseridos no processo da
Hanseníase em Governador Valadares. Para tanto, utilizou-se da História Oral, como recurso
metodológico para compreender as relações entre esses atores com o contexto histórico
da formatação do Serviço de Saúde municipal e brasileiro, e com as Políticas Públicas de
Saúde, em especial, as de Hanseníase que repercutiram na década de 1980. O enredo da
pesquisa se configurou como uma grande peça teatral e, portanto, os sujeitos se posicionaram como atores ou personagens principais desse ato, destacando-se a performance
de cada um deles, sob uma descrição densa, o que possibilitou a identificação de alguns
territórios de ordem simbólica e funcional, a partir do mundo vivido. Nesse sentido, o presente estudo aponta para que a Hanseníase e outras situações que envolvam o processo
saúde-doença sejam abordados de uma forma interdisciplinar e que se pratique a escuta
aos seus atores envolvidos, contribuindo para que, de fato, seja promovida a saúde.
Palavras-chave: Território. Hanseníase. Governador Valadares.

ABSTRACT
This dissertation methodologically deals with a territorial approach intertwined to the historical process on how people brought into relationship with leprosy in Governador Valadares (Brazilian City). The issue grasps also an interdisciplinary analysis about the actors
and take advantage of the space (territory) in the day by day in order to bring about
social functions and meanings. Thus the leading issue here is to identify the territories focusing mainly the decade of 1980, having in mind some verbal histories as an approaching
method. These verbal accounts came from some health professional and patients as well
deeply involved with Hansen disease in this district. Oral History is here the most important
methodological tool and resource use d in order to understand the relationship between
these actors and their historical context. Also in this flow this thesis looks for an understanding of the style shaping of the Public Health Service in all Brazilian country and in each of
its districts as we ll. Of course, the main focus is the governmental policy on health at large
and on Hansen disease in particular and how all this reverberate on this issue in eighties of
the last century. The plot of the research framed itself as a play and, therefore, the subjects
undertake the role – following a script – as they were the main actors or characters of it.
The dissertation highlights the performance of each one using as methodological tool the
dense description. This made possible the identification of some territories of symbolic and
functional order deep inside in their lives. The interdisciplinary approach has proved useful
not only when Hansen disease or the health-disease process situations are at stake, nothing
saying of course of the usefulness of the listening of the people involved, but also as a precious tool that could check the actual health policy advance.
Keywords: Territory. Leprosy (Hansen disease). Governador Valadares (Brazil)
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RESUMO
Este estudo analisa e discute o processo de construção de projetos de vida de jovens
adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos, ambos os sexos, estudantes da 2ª série
do ensino médio em uma escola pública da rede estadual de Minas Gerais, habitantes
das zonas rural e urbana de Teófilo Otoni/MG, bem como as possíveis variáveis territoriais
intervenientes nessa construção. Trata-se de uma investigação qualitativa, exploratória e
descritiva, na modalidade estudo de caso, com vistas à apreensão dos acontecimentos e
relações sociais a partir da perspectiva de quatro adolescentes, selecionados de forma
não-probabilística acidental de uma população de 80 adolescentes. Os dados foram
coletados através de entrevista semiestruturada e da técnica Roda de Conversa. Adotamos como base teórica a corrente psicológica sóciohistórica, em interseção com a abordagem territorial na dimensão relacional considerando, também, a perspectiva cultural. Os
sujeitos desta pesquisa possuem perspectivas otimistas em relação ao futuro. Concluindo
o ensino médio, três adolescentes desejam ingressar no ensino superior e todos desejam
inserir-se imediatamente no mercado de trabalho. Eles aspiram à autonomia, liberdade e
independência financeira, acesso aos bens de consumo a partir de um emprego formal
com elevado status social e econômico. Subjacentes a esses ideais, estão tensões contemporâneas que desafiam reflexões sobre a construção do território, tendo repercussões nas
instituições família e escola, bem como nos valores, crenças e condutas difundidas pela
mídia: TV, internet e outros. A ideologia liberal pós-moderna permeia a construção dos
seus projetos de vida dos adolescentes. Na visão deles, cada um deve se esforçar para
“ser alguém na vida” não percebendo, assim, as multideterminações a que estão sujeitos,
oriundas do contexto em que estão inseridos - seus territórios e territorialidades.
Palavras-chave: jovens adolescentes, projeto de vida, territórios, territorialidades.
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ABSTRACT
This study analyzes and discusses the process of life projects concerning young adolescents aged 15-18 years old, both genders, who are students from the second year of a
secondary public school in the state of Minas Gerais, inhabitants of rural and urban areas
of Teófilo Otoni / MG, as well as the possible variables regarding territorialities that were
involved in this process. This is a qualitative, exploratory and descriptive research, in the form
of a case study, aiming to capture the events and social relations from the perspective of
four teenagers, selected in a non-probabilistic manner in a population of 80 adolescents.
Data were collected through semi-structured interview technique and Group Discussion. We
adopt the theoretical basis of current socialpsychological history, and intersect it with a
territorial approach in a relational dimension, and we also take into consideration a cultural
perspective. The subjects in this research have optimistic prospects for the future. After completing high school, three teenagers want to go to college, and all of them want to enter
the job market immediately. They seek autonomy, freedom and financial independence, and
also the access to consumer goods through a formal job with high social and economic
status. Underlying these ideals, there are tensions that challenge contemporary reflections
on the construction of territory which also have an impact on family and school as well as
the values, beliefs and behaviors disseminated by the media: TV, internet and so forth. The
postmodern liberal ideology permeates the construction of their life projects. In their view,
each one should strive to “be somebody” not realizing thus they are subjected to multideterminations, which are derived from the context in which they live - their territories and
territorialities.
Keywords: young adolescents, life project, territories, territorialities.
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RESUMO

ABSTRACT

O aumento da criminalidade e da sensação de insegurança verificados nas últimas décadas e a ausência de informações sobre a real caracterização do crime no território
de Governador Valadares motivaram a realização deste estudo. Sob este enfoque, esta
dissertação tem o propósito de analisar a incidência criminal violenta no território de Governador Valadares, ocorrida no período de 2010 e 2011, por intermédio da análise e
do mapeamento de indicadores de criminalidade em relação a teorias sobre o território e
o crime. Argumenta-se qual a relação entre a criminalidade e os dados socioeconômicos
que caracterizam os espaços da cidade. Tem-se, como pressuposto, a existência de um
padrão relativo à incidência de crimes violentos dentro do território de Governador Valadares e que quanto mais alta for a classe social predominante em determinado bairro,
menor será a taxa de crime violento. Acredita-se que o resultado do estudo poderá levar
a um delineamento sobre a caracterização do crime neste município e suscitar novas pesquisas que possam colaborar para a elaboração de políticas públicas que resultem na
prevenção criminal e na redução do medo do crime.

The increase of crime and the sensation of insecurity verified in the last few decades and
the absence of information on the real characterization of the crime in the territory of Governador Valadares motivate the accomplishment of this study. Under this approach, this
dissertation has the intention to analyze the violent criminal incidence in the territory of
Governador Valadares, occurred in the period of 2010 and 2011, for intermediary of the
analysis and the mapping of pointers of crime in relation the theories on the territory and
the crime. Which is argued the relation between the social and economics informations and
the crimes that characterize the spaces of the city. It is had, as estimated, the existence of a
relative standard to the incidence of violent crimes inside of the territory of high Governador Valadares and that the more it will be predominant the social classroom in determined
quarter, minor will be the tax of violent crime. One gives credit that the result of the study
will be able to lead to delineation on the characterization of the crime in this city and to
excite new research that can collaborate for the elaboration of public politics that result in
the criminal prevention and the reduction of the fear of the crime.

Palavras-chave: Território; Violência; Crimes violentos; Governador Valadares

Keywords: Territory; Violence; Violent Crimes; Governador Valadares.
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RESUMO
Esta pesquisa investiga, em estudo de caso, a representação do perfil identitário de transmigrantes, provenientes da microrregião de Governador Valadares/MG, construída a partir
de seus dizeres sobre a língua, os costumes, os valores e as práticas desenvolvidos tanto
no Brasil quanto nos Estados Unidos. O objetivo principal é observar aspectos que constituem identidade para aqueles que vivem num movimento recorrente de cruzar fronteiras
geográficas, estabelecendo interação estreita com o estadunidense, com o mundo estrangeiro e com o universo nacional. Através de um estudo de caso, no qual os transmigrantes
se colocaram como objeto de análise, buscou-se detectar a forma como se processa a
redefinição identitária desses indivíduos, uma vez que eles estabelecem idas e vindas frequentes e ressignificam-se constantemente na tentativa de se adequarem ao entrelugares.
Essa compreensão foi possível à luz da Análise de Discurso Crítica, especialmente através
do trabalho de Fairclough (2003). Como resultado, detectou-se que, para o grupo em
questão, o perfil identitário muda conforme mudam os contextos geográficos. No entanto,
isso é facilmente resolvido pelos transmigrantes, que não se veem em crise de identidade,
mas como seres híbridos, amalgamados, fruto do processo de globalização.
Palavras-chave: Globalização. Transmigração. Representação. Identidade. Análise de Discurso Crítica.
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ABSTRACT
This research investigates, in a case study, the representation of transmigrants’ identity profile
from the Northeast region of Governador Valadares-MG, constructed from his sayings about
the language, customs, values and practices developed both in Brazil and in the United
States. The main objective is to observe aspects which constitute identity for those who live
in a recurring movement of cross geographical boundaries, establishing close interaction
with American from the United States, with the foreign world and with the national universe.
Through a case study, in which the transmigrants stood as an object of analysis, it is sought
to detect the way the re-definition of identity of these individuals process ,since they have
established going and coming back and they re- signified constantly in an attempt to fit
among places. This understanding was possible in the light of the Critical Discourse Analysis,
especially through the work of Fairclough (2003). As a result, it is has detected to the group
in question, the identity profile changes according to the geographical contexts. However,
this is easily solved by the transmigrants, who don’t see themselves in an identity crisis, but as
hybrid beings, amalgamated, fruit of the globalization process.
Keywords: Globalization. Transmigration. Representation. Identity. Critical Discourse Analysis.
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RESUMO
Três olhares, um território: imagens da ONG, do morador e do poder público sobre um
mesmo espaço. Governador Valadares, 2012, 144f. Dissertação (Mestrado Multidisciplinar
em Gestão Integrada do Território) – Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Brasil. O
Terceiro Setor assumiu um papel de destaque no cenário mundial, especialmente a partir
da segunda metade do século XX. No Brasil, na década de 1990, ele passou a atuar em
diversas frentes, cumprindo tarefas que, tradicional e legalmente, são deveres do Estado,
como no caso da assistência social. O grande número de Organizações Não-Governamentais (ONG’s), em funcionamento, já revela o quanto essas instituições podem interferir
a vida social ou a produção de um território. Nesse contexto, esta dissertação pretende
investigar como uma ONG participa do processo de formação e de manutenção de um
território através de sua interação, conformada por relações de poder, tanto com o Estado quanto com parcela populacional – aqui composta por moradores que fazem uso dos
serviços oferecidos por ela. Trata-se de um estudo de caso sobre a Associação Samuel
Domingues Gomes (Asdog), instalada na região do Morro do Carapina, no município de
Governador Valadares, Minas Gerais. Por meio de análises da imagem do território da Asdog e da imagem de outros dois atores (Estado e população), que se inter-relacionam,
este trabalho possibilitou concluir que a ONG participa decisivamente na conformação
de um território-carência na cidade mineira. Tal resultado serve para justificar a existência
e a atuação institucional na conjuntura de diminuição da capacidade de providência do
Estado, diante de uma população que vive sem garantia de seus direitos fundamentais, ou
sem condições básicas de vida.

ABSTRACT
The Third Sector has assumed a prominent role on the world stage, especially since the second half of the twentieth century. In Brazil, mainly from the 1990’s, this sector has acting on
several fronts, accomplishing tasks that are traditionally and legally duties of the State,as
in the case of social assistance. The large number of Non-Governmental Organizations
(NGO’s) working now, reveals how these institutions can directly interfere with social life or
in the production of a territory. This thesis aims to investigate how a NGO participates in
the formation and maintenance of a territory, including their interaction, shaped by power
relations, with the State and the portion of the population – comprised by individuals who
use the services offered by it. For this, the methodological approach chosen was to conduct
a case study of the Association Samuel Domingues Gomes (Asdog), installed in the region
of Morro Carapina in the city of Governador Valadares. Through analysis of area’s image,
faced here as a constructed reality, lived by an actor about a certain geographic area,
the Asdog and two other actors (State and Population), which maintains direct relations
with the NGO. This work led us to conclude Asdog, that participates decisively to the establishment of a “territorial grace.” Wich serves to justify the existence and actuation of the
institution in the context of decreased ability to “welfare” state, face a population that lives
with no guarantee of their fundamental rights or basic living conditions.
Keywords: Third Sector. Territory-deficiency. Power relations.
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RESUMO
Este estudo, realizado em uma abordagem qualitativa, buscou compreender as relações
que se estabelecem entre educação e mídia publicitária na análise de peças publicitárias presentes em livros didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático a
estudantes do Ensino Médio. A perspectiva teórica adotada se fundamentou nos estudos
de Milton Santos relativos à globalização; nas contribuições de Michel Foucault relativas
ao espaço e nas teorizações de Baudrillard e Lypovetysk que abordam o consumo, a fetichização do objeto e o fator consumismo para as sociedades. A análise documental toma
como objeto de estudo 190 livros que compreendem as disciplinas Matemática, Física,
Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Biologia e Química, nos quais
buscamos localizar a ocorrência de publicidades e propagandas. Constata-se a presença de 228 peças publicitárias em 33 livros didáticos de Língua Portuguesa que tomamos
para objeto de análise. A análise das peças publicitárias contribui para movimentar um
mercado que favorece empresas globais; instaura tensões entre o global e o local e se
constitui em um apelo para que os sujeitos consumidores, a quem se destinam as propagandas e publicidades, assumam lugares “que não são seus” – lugares heterotópicos, no
dizer de Foucault. O estudo conclui que há uma face econômica do Território presente no
livro didático pela inserção das peças publicitárias e que necessita ser problematizada,
especialmente quando esses livros se destinam a compor o cenário da sala de aula e se
convertem em material de estudo para estudantes.
Palavras-chave: publicidade e propaganda, livro didático, território, globalização
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ABSTRACT
This study was conducted using a qualitative approach; it seeks to understand the relationships established between education and advertising media in the analysis of the advertisements in textbooks distributed by the “Programa Nacional do Livro Didático” to high
school students. The theoretical perspective adopted was based on the studies of Milton
Santos concerning globalization; on the contributions of Michel Foucault on the space and
the theories of Baudrillard and Lypovetysk addressing consumption, the fetishisation of the
object and the consumerism factor for societies. The documental analysis takes as object
of study 190 books that include the following subjects: Mathematics, Physics, Geography,
History, Portuguese Language, Foreign Language, Biology and Chemistry, in which it was
searched for the occurrence of commercials and advertisements. The presence of 228 advertisements was confirmed in 33 Portuguese textbooks, which were taken as the object of
analysis. The analysis of advertising which helps create a dynamic in a market that favours
global companies, introduces tensions between the global and the local and constitutes
an appeal for the consumers, to whom the advertisements and commercials are intended,
therefore taking places “that are not theirs “- heterotopic places, in the words of Foucault.
The study concludes that there is an economic face of Territory in the textbook through the
insertion of advertising and that needs to be problematized, especially when these books
are intended to set the scene in the classroom and become study material for the students.
Keywords: advertising, textbook, territory, globalization
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RESUMO
Por meio de métodos de abordagem bibliográfica e de pesquisa de campo, desenvolveu-se uma análise dos principais elementos que intervêm na formação espaço-cultural
de um local ainda pouco estudado, a comunidade rural do Ipaneminha, Ipatinga-MG.
Com uma abordagem integrada e multidisciplinar dos diversos aspectos que envolvem
o território, em linhas gerais, essa proposta sugeriu a compreensão da organização espacial e cultural dessa comunidade. Dessa maneira, identificaram-se discursivamente (por
meio da Análise do Discurso Crítica) mudanças e permanências, bem como o papel das
transformações socioeconômicas e da manifestação cultural do Congado na construção
de territorialidades e de identidades presentes na comunidade em questão. Por mais que
os congadeiros sejam poucos e não residam no vilarejo, sua influência sobre as práticas
sociais da comunidade é muito clara, dada a sobrevivência das festividades em que o
grupo se envolve. Entretanto, apesar dos moradores do lugar não quererem que a manifestação desapareça, não apresentaram interesse em se envolver diretamente nas atividades
do grupo cultural.

ABSTRACT
Through methods of literature study and field research, an analysis of the main elements
involved in the formation of a space-cultural venue was developed, regarding the rural
community Ipaneminha, Ipatinga-MG. With an integrated and multidisciplinary approach
involving various aspects of the country, in general, the proposal suggested understanding
the spatial organization and culture of this community. Thus, identified discursively (through
Critical Discourse Analysis) changes and continuities as well as the role of socioeconomic
transformations and cultural manifestation of Congado in building territoriality and identity
in the community in question. As much as congadeiros are few and do not reside in the village, their influence on the social practices of the community is very clear, given the survival of
the festivities in which the group engages. However, despite the residents of the place they
did not want the manifestation disappears show no interest in becoming directly involved in
the activities of the cultural group.
Keywords: Congado, Ipaneminha, Identity, Territoriality, Critical Discourse Analysis
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RESUMO
No intuito de compreender o território Governador Valadares, a presente dissertação
busca investigar, analisar e interpretar como o movimento migratório para os Estados Unidos, ocorrido na década de 1960, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais,
se processou, tendo como base de análise os princípios teóricos apresentados na obra
O desenvolvimento como liberdade (2008), do economista Indiano Amartya Sen. A sua
perspectiva para o desenvolvimento humano é baseada na expansão das liberdades
que as pessoas devem ter para escolher a maneira como gostariam de viver, no sentido
econômico, político e social. Neste contexto, a linha epistemológica escolhida baseada
em Weber (1864-1920) foi subsidiada por estudos históricos, sociais e econômicos realizados anteriormente sobre o citado território e sobre a emigração. Levantamos, então, a
seguinte questão: quais são, na perspectiva do desenvolvimento humano, no enquadramento teórico de Amartya Sen, as privações sociais, políticas e econômicas evidenciadas
com a saída dos primeiros emigrantes no território de Governador Valadares? De posse do
referencial teórico citado, recorremos ao banco de dados do Núcleo de Estudos sobre
Desenvolvimento Regional – NEDER – da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, selecionando 13 entrevistas dos primeiros emigrantes, e confrontando-as com as evidências da
privação da liberdade encontradas no território Governador Valadares. Através da análise de conteúdo com base nas cinco categorias de liberdades instrumentais estabelecidas
por Sen – 1) liberdades políticas; 2) facilidades econômicas; 3) oportunidades sociais; 4)
garantia de transparência; e 5) segurança protetora –, buscamos analisar e compreender
o objeto deste estudo. Constatamos que, dentro do recorte temporal proposto, as motivações econômicas detectadas anteriormente pelas pesquisas realizadas e aqui reafirmadas como os motivos para a saída das pessoas do lugar fazem parte de um complexo
sistema de privações que perpassam também as privações políticas e sociais, de maneira
objetiva e subjetiva, que se entrelaçam, podendo, às vezes, reforçarem-se umas às outras
denotando, ainda, que neste território, no período estudado, o desenvolvimento humano
na perspectiva de Sen ficou comprometido.

ABSTRACT
With the intention to comprehend the territory of Governador Valadares, the present dissertation seeks to investigate, analyze, and interpret how the migratory movement to the United
States, in the 1960’s, in the city of Governador Valadares, Minas Gerais, happened, having
for a base of analysis the theoretical principles presented in Development as Freedom
(2008) by the Indian economist Amartya Sen. His perspective to the human development is
based on the expansion of the freedom that people should have in order to choose the
manner how they would like to live, in the economic, political, and social sense. In this context,
the epistemological line chosen based in Weber (1864-1920) was subsidized by historic,
social, and economic studies about said territory and emigration previously accomplished.
We raise, therefore, the following question: which are, in the perspective of human development, in the theoretical framework of Amartya Sen, the social, politic, and economic privations,
evidenced by the exit of the first emigrants in the territory of Governador Valadares? With
this theoretical reference, we will resort to the data base of Center for Research on Regional
Development – NEDER, of University Vale do Rio Doce – UNIVALE, selecting 13 interviews with
the first emigrants, comparing them with the evidences of the privation of freedom found in
the territory of Governador Valadares. By the content analysis base on the five categories
of instrumental freedom established by Sen – 1) politic freedom; 2) economic easiness; 3)
social opportunity; 4) guaranty of transparency; 5) protective safety – we seek to analyze
and comprehend the object of this study. In this perspective, we find that, in this time frame proposed to the territory, the economic motivations previously detected by researches
made, and here reaffirmed, as the motive for people leaving are part of a complex system
of politic and social privation in an objective and subjective manner that intertwine, being
able to reinforce each other denoting that in this territory, during this period, the human
development in Sen’s perspective was compromised.
Keywords: Freedom, Human Development, Emigration, Territory
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RESUMO

ABSTRACT

Este estudo trabalha as concepções sobre “saúde” e sobre “doença” na perspectiva de
mulheres, chefes de família, com filhos menores de 15 anos e com renda per capita inferior
a 1/4 do salário mínimo e cadastradas na UBS Ipê em Governador Valadares, MG. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, na qual o discurso feminino serve
como aparato de interpretações. Como metodologia, utilizou-se a entrevista semiestruturada, aplicada a um grupo composto por cinco mulheres, todas vulneráveis socialmente à
pobreza e/ou ao gênero. Por meio da análise dos dados, detectou-se que as mulheres, em
sua maioria, veem a saúde e a doença como parte determinante de sua vida social, uma
vez que dependem do bom funcionamento do corpo, principalmente, o físico, para exercerem, mesmo sofrendo vulnerabilidade, a condição de mãe chefe de família monoparental.

Este estudo trabalha as concepções sobre “saúde” e sobre “doença” na perspectiva de
mulheres, chefes de família, com filhos menores de 15 anos e com renda per capita inferior
a 1/4 do salário mínimo e cadastradas na UBS Ipê em Governador Valadares, MG. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, na qual o discurso feminino serve
como aparato de interpretações. Como metodologia, utilizou-se a entrevista semiestruturada, aplicada a um grupo composto por cinco mulheres, todas vulneráveis socialmente à
pobreza e/ou ao gênero. Por meio da análise dos dados, detectou-se que as mulheres, em
sua maioria, veem a saúde e a doença como parte determinante de sua vida social, uma
vez que dependem do bom funcionamento do corpo, principalmente, o físico, para exercerem, mesmo sofrendo vulnerabilidade, a condição de mãe chefe de família monoparental.
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RESUMO
Nesta pesquisa, buscou-se compreender os processos de exclusão/inclusão das pessoas
com sofrimento mental grave em um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), no contexto
de territorialização da Política Nacional de Saúde Mental. O campo de pesquisa é um
CAPS II, serviço que atende pessoas com sofrimento mental grave. O referencial teórico ancora-se em autores do campo dos estudos territoriais e opera-se com as noções de cartografia e heterotopia. O material empírico é constituído por documentos que compõem a
Política Nacional de Saúde Mental, onde se inclui as diretrizes das Conferências Nacionais
de Saúde Mental e por prontuários de cinco usuários do CAPS II. Os documentos foram
analisados utilizando-se como ferramenta a análise do discurso inspirada em Michel Foucault. Os resultados do estudo mostram que a territorialização da Política Nacional de
Saúde Mental têm como objetivo a desospitalização, o tratamento em serviços substitutivos e a reinserção social. Porém, como a história dos usuários do CAPS II e os enunciados
capturados nos prontuários demonstraram o cumprimento desse objetivo exige mais do
que uma rede de serviços de saúde substitutivos ao hospital psiquiátrico. O território, diferente da forma como é concebido no campo da saúde, não é fixo, nele estão presentes
os fluxos e os movimentos de coisas, pessoas, saberes e práticas. Os usuários circulam no
território, ora incluídos em um lugar, ora excluídos desses mesmos lugares ou de outros novos. Verifica-se a necessidade de construção de uma rede com suporte intersetorial que
leve em conta as relações que se estabelecem de forma dinâmica no território.
Palavras-chave: Exclusão, Inclusão, Saúde Mental, Política, Território
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ABSTRACT
This research, sought to understand the processes of exclusion/inclusion of people with
severe mental illness in a Centro de Atenção Psicossocial II unit (CAPS II), in the context of
territorial coverage of the National Mental Health Policy. The research field is called CAPS II,
which is a service that assists people with severe mental illness. The theoretical framework is
anchored in authors of the territorial study field and operates with notions of mapping and
heterotopy. The empirical material consists of documents from the National Policy on Mental
Health, in which the guidelines from the National Conferences on Mental Health is included
and also records of five users of CAPS II. The documents were analyzed using the speech
analysis tool suggested by Michel Foucault. The study results show that the territorialization
of the National Mental Health Policy aim to deinstitutionalization, treatment in substitutive
services and social reintegration. However, as the history of users CAPS II and the statements
captured in the records demonstrated, the fulfillment of this goal requires more than a network of health services replacing the psychiatric hospital. The territory, other than the way it
is designed in the healthcare field, is not steady, on it there are the flows and movements of
things, people, knowledge and practices. Users walk around it, once included in one place,
once excluded from these same places or from new ones. The need to build a network with
intersectional support that takes into account the relationships that are established dynamically in the territory is verified.
Keywords: Exclusion, Inclusion, Mental Health, Policy, Territory
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RESUMO

ABSTRACT

Muitas são as comunidades que moldam seu modus vivendi a partir das práticas cotidianas estabelecidas com os rios. Sejam essas de uso, degradação ou conservação, tentar
compreendê-las é fundamental, pois são elas que determinam o modo pelo qual os sujeitos ocupam, relacionam, entendem e percebem o ambiente moldando suas atitudes e
comportamentos pró-ambientais ou não. Seguindo essa perspectiva, procurou-se, neste
estudo, identificar as Representações Sociais da Comunidade de Tumiritinga sobre o Rio
Doce e a Prainha do Jaó. A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi o referencial teórico utilizado no processo de apreensão e análise, tendo sido considerados dados de
natureza quantitativa e qualitativa fornecidos pelos participantes da pesquisa. Trata-se
de um estudo observacional descritivo, de corte transversal, do qual participaram 352
residentes da zona urbana de Tumiritinga (MG). A análise dos dados permitiu a identificação de 1.119 evocações que, uma vez agrupadas em categorias por semelhanças,
evidenciou os cinco elementos mais citados pelos participantes, constituintes do núcleo
central da Representação Social, a saber: Desmatamento, Fonte de Vida, Poluído, Precisa
de Cuidado e Água. Em relação à Prainha do jaó, identificaram-se 1.046 evocações, tendo sido evidenciados como elementos do núcleo central da Representação Social os seguintes termos: Fonte de renda, Lazer, Ponto Turístico, Precisa de Cuidado e Tranquilidade.
A análise multivariada dos dados permitiu, com base na generalização das características
mais evidentes do grupo pesquisado, identificar três perfis multidimensionais em relação
ao seu comportamento ambiental, a saber: perfil 1 – Ambientalmente interessado; perfil 2 –
Ambientalmente não comprometido; e perfil 3 – Ambientalmente comprometido. O primeiro
perfil reagrupa indivíduos que mostraram interesse em realizar algumas ações em favor do
ambiente, mas, efetivamente, não realizaram, nos últimos doze meses que antecederam a
pesquisa. O segundo reagrupa aqueles que não mostraram interesse e, efetivamente, não
agiram de forma pró-ambiente. Por fim, no terceiro, estão os que possuíam intenção de realizar determinadas ações e, efetivamente, as fizeram. Conclui-se que, embora o Rio Doce e
a Prainha do Jaó se constituam em um mesmo objeto, a comunidade os percebe de maneiras distintas. Enquanto o Rio Doce é percebido por sua essencialidade, ou seja, pela sua
utilidade como elemento imprescindível à sobrevivência humana, a Prainha é percebida,
não em relação direta com esse Rio, mas pelo seu significado e importância na construção
dos hábitos, costumes e valores, que fazem parte da comunidade.

Muitas são as comunidades que moldam seu modus vivendi a partir das práticas cotidianas estabelecidas com os rios. Sejam essas de uso, degradação ou conservação, tentar
compreendê-las é fundamental, pois são elas que determinam o modo pelo qual os sujeitos ocupam, relacionam, entendem e percebem o ambiente moldando suas atitudes e
comportamentos pró-ambientais ou não. Seguindo essa perspectiva, procurou-se, neste
estudo, identificar as Representações Sociais da Comunidade de Tumiritinga sobre o Rio
Doce e a Prainha do Jaó. A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi o referencial teórico utilizado no processo de apreensão e análise, tendo sido considerados dados de
natureza quantitativa e qualitativa fornecidos pelos participantes da pesquisa. Trata-se
de um estudo observacional descritivo, de corte transversal, do qual participaram 352
residentes da zona urbana de Tumiritinga (MG). A análise dos dados permitiu a identificação de 1.119 evocações que, uma vez agrupadas em categorias por semelhanças,
evidenciou os cinco elementos mais citados pelos participantes, constituintes do núcleo
central da Representação Social, a saber: Desmatamento, Fonte de Vida, Poluído, Precisa
de Cuidado e Água. Em relação à Prainha do jaó, identificaram-se 1.046 evocações, tendo sido evidenciados como elementos do núcleo central da Representação Social os seguintes termos: Fonte de renda, Lazer, Ponto Turístico, Precisa de Cuidado e Tranquilidade.
A análise multivariada dos dados permitiu, com base na generalização das características
mais evidentes do grupo pesquisado, identificar três perfis multidimensionais em relação
ao seu comportamento ambiental, a saber: perfil 1 – Ambientalmente interessado; perfil 2 –
Ambientalmente não comprometido; e perfil 3 – Ambientalmente comprometido. O primeiro
perfil reagrupa indivíduos que mostraram interesse em realizar algumas ações em favor do
ambiente, mas, efetivamente, não realizaram, nos últimos doze meses que antecederam a
pesquisa. O segundo reagrupa aqueles que não mostraram interesse e, efetivamente, não
agiram de forma pró-ambiente. Por fim, no terceiro, estão os que possuíam intenção de realizar determinadas ações e, efetivamente, as fizeram. Conclui-se que, embora o Rio Doce e
a Prainha do Jaó se constituam em um mesmo objeto, a comunidade os percebe de maneiras distintas. Enquanto o Rio Doce é percebido por sua essencialidade, ou seja, pela sua
utilidade como elemento imprescindível à sobrevivência humana, a Prainha é percebida,
não em relação direta com esse Rio, mas pelo seu significado e importância na construção
dos hábitos, costumes e valores, que fazem parte da comunidade.
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RESUMO
A insuficiência renal crônica é uma doença de elevada morbidade e mortalidade que acomete
milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, apresenta-se também como um grande desafio
para a saúde pública, devido ao crescente número de pacientes em hemodiálise. O paciente renal
crônico em tratamento dialítico se submete a uma transformação abrupta do seu cotidiano que
impacta em vários aspectos da vida. O adoecimento implica uma convivência com o território do
tratamento de hemodiálise. Esta realidade significa a coexistência de múltiplos territórios. A percepção do paciente frente a essa multiplicidade traduz as multiterritorialidades. Este estudo teve como
objetivos: identificar as multiterritorialidades envolvidas no tratamento de hemodiálise, caracterizar
o perfil do paciente de hemodiálise dos dois serviços de Teófilo Otoni e descrever o território espacial das duas unidades dialíticas do município. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem
quantitativa e qualitativa. A população foi constituída pelos dados do SYS/NEFRODATA, representando um total de 316 pacientes em tratamento de hemodiálise. Os dados coletados revelaram o
seguinte perfil do paciente: a maioria é composta por adultos de meia idade e idosos (75%), com
predominância do sexo masculino (61%), com baixo nível de escolaridade (74%), casados (53%),
não residentes no município de Teófilo Otoni (70%) e se submetem ao tratamento hemodialítico há
dois anos ou menos (48%). Quanto ao território espacial da pesquisa, esta contempla uma área
de abrangência com 57 municípios da macrorregião nordeste (Teófilo Otoni) e 6 da macrorregião
Jequitinhonha (Diamantina). Os dois serviços de hemodiálise analisados atendem também a alguns
municípios do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Este território é marcado por dificuldades
socioeconômicas significativas que se refletem nas condições biopsicossociais das populações
atendidas. Foram também realizadas 8 entrevistas semiestruturadas com indivíduos adultos com
faixa etária entre 30 e 65 anos, sendo 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Dos indivíduos
selecionados, 4 eram pacientes do Hospital Santa Rosália e 4 do Hospital Philadélfia. Além disso,
4 entrevistados residiam no município de Teófilo Otoni e 4 em outros municípios. Os dados qualitativos foram analisados segundo a técnica da “Análise de Conteúdo”, com as informações sendo
agrupadas em categorias e as falas analisadas dentro de cada tema. As categorias trabalhadas
foram: Significado da vida antes do adoecimento, Significado da vida após a doença e o tratamento, A família na hemodiálise, Atividade realizada pelo paciente enquanto está na hemodiálise,
Percepção sobre o tratamento de hemodiálise, Significado das viagens para o tratamento e Teófilo Otoni como opção de território para viver. O estudo permitiu conhecer as mudanças biopsicossociais vivenciadas pelos pacientes após o tratamento de hemodiálise. Os discursos demonstraram
que os pacientes entendem a hemodiálise como forma de sobrevivência e, apesar das dificuldades
enfrentadas, conseguem se adaptar ao tratamento. As viagens são cansativas, mas eles preferem
se submeter a elas a perder o vínculo com o seu território de origem. O tratamento não permite um
desenraizamento, mas promove a coexistência de múltiplos territórios e suas multiterritorialidades.
Pode-se concluir que o estudo apontou a necessidade de ações interssetoriais que valorizem a
dimensão subjetiva do paciente, com políticas públicas que contemplem as multiterritorialidades
envolvidas no tratamento da hemodiálise.

ABSTRACT
Chronic renal insufficiency is a high morbidity and mortality disease that affects million people all
over the world. In Brazil, it is a great challenge to public health due to the increasing number of
patients on hemodialysis. Chronic renal patients on dialysis undergo an abrupt change of their routines, with consequences on many aspects of their lives. The disease leads to coexistence with the
territory where hemodialysis occurs. It means the coexistence of multiple territories. The perception of
the patient facing this multiplicity translates multiterritorialities. The principal objectives of this study
were: to identify the multiterritorialities involved in hemodialysis and to characterize the profile of the
patients from the two hemodialysis services of Teófilo Otoni, describing their territories. This is a descriptive study with quantitative and qualitative approach. Population data were obtained from SIS/
NEFRODATA, an Information System from Ministry of Health. It was 316 patients on hemodialysis. The
data showed the following profile of the patient: most of them are middle-aged adults and seniors
(75%), predominantly male (61%), with low level of education (74%), married (53%), not living in Teófilo
Otoni (70%) and on hemodialysis for two years or less (48%). About the territory where the research
took place, it includes 57 counties in Northeastern Macroregion (Teófilo Otoni) and 6 counties in
Jequitinhonha Macroregion (Diamantina). Both services analysed have patients from the south of
Bahia and north of Espírito Santo. This territory is characterized by significant socioeconomic difficulties that can be seen in the biopsychosocial conditions of the population. Eight semi-structured
interviews were made with adults aged between 30 and 65 years, 4 male and 4 female. Among the
selected patients, 4 were from Santa Rosalia Hospital and 4 from Philadelfia Hospital. Furthermore, 4
respondents were from Teófilo Otoni and 4 were from other towns. Qualitative data were analyzed
using the technique of “Content Analysis” and the information were grouped into categories and the
answers analyzed within each theme. The categories used were: Meaning of life before the desease;
Meaning of life after desease and treatment; The family on hemodialysis; Activity performed during
hemodialysis; Perception of hemodialysis treatment; Meaning of traveling for treatment and Teófilo
Otoni as an option of territory to live. The study helped identify the biopsychosocial changes faced
by patients after hemodialysis. The speeches showed that they understand that hemodialysis is a
way of survival and, despite the difficulties, they are able to adapt to treatment. The trips are tiring,
but they prefer to travel than lose their connection to the territory of origin. The treatment does not
allow an uprooting, but promotes the coexistence of multiple territories and their multiterritorialities.
The study showed the need for intersectoral actions that valorize the subjective dimension of the
patient, with public policies that take into consideration the multiterritorialities involved in the treatment of hemodialysis.
Keywords: Multiterritoriality. Chronic Renal Insufficiency. Hemodialysis
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RESUMO
Esta dissertação apresenta dados da produção de carvão vegetal de floresta plantada,
censos populacionais e PIB do Vale do Jequitinhonha e microrregião de Capelinha/MG e
tem como objetivo avaliar possíveis interferências das atividades no território. Foram levados em consideração os dados amostrais de PIB per capita, índice de desenvolvimento
humano e índice de GINI como indicadores sociais. Os números foram coletados em banco
de dados disponíveis pelos censos e pesquisas brasileiras. As tabelas foram montadas de
acordo com a necessidade de avanço da pesquisa, delimitando-se um período de tempo e pontos relevantes ao trabalho. Através da pesquisa percebeu-se que esta região
passou por profundas mudanças sociais, econômicas e ambientais, devendo existir preocupação com a biodiversidade e sustentabilidade. Nota-se que a atividade econômica
industrial de carvão vegetal foi a que mais influenciou o desenvolvimento. A produção de
eucalipto foi bastante participativa no crescimento. Atenção ainda à educação como
ponto negativo ao desenvolvimento do território, portanto, um alerta aos órgãos competentes pelas gestões, em investir, estimular e acompanhar este promissor setor.
Palavras-chave: Território. Silvicultura. Economia. População
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ABSTRACT
This thesis presents data on production of charcoal from planted forests, population censuses and GDP Jequitinhonha Valley and micro-Capelinha/MG and aims to evaluate possible
interference of the activities in the territory. The sample data of GDP per capita, human
development index and Gini index as social indicators were taken into account. The numbers were listed in the database available for Brazilian censuses and surveys. The tables
were assembled according to the need of advancement of research, defining a period of
time relevant to working points. Through research it was realized that this region underwent
profound social, economic and environmental changes, there should be concern about
biodiversity and sustainability. We notice that industrial economic activity charcoal was the
strongest influence on the development. The production of eucalyptus was very participative growth. Further attention to education as a negative point for the development of the
territory, so an alert to efforts by the competent organs, to invest, stimulate and monitor this
promising sector.
Keywords: Territory. Forestry. Economy. Population
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RESUMO
O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) definiu estratégias de melhoria da qualidade da assistência à saúde da mulher, tendo, como paradigma conceitual,
as ações de humanização no pré-natal, parto e puerpério, bem como o incremento organizacional e regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A implantação do
PHPN norteou importantes aspectos da assistência à saúde da mulher e recém-nascidos,
fato que afirma a necessidade de avaliação dos serviços de saúde através de pesquisas. O objetivo deste estudo é identificar de que forma gestores públicos, profissionais da
Estratégia de Saúde da Família - ESF (Agentes Comunitários de Saúde, enfermeiros, médicos) e usuárias do município de Colatina – ES compreendem as práticas e vivências no
PHPN. Esta é uma pesquisa com abordagem quanti-quali, descritiva, do tipo longitudinal,
realizada sob a forma de estudo de caso, durante o período de junho a dezembro de
2012. Os dados primários foram coletados em entrevistas junto a 31 respondentes incluindo gestores, profissionais da ESF e usuárias do serviço, sendo essas últimas coletadas em
duas etapas: a partir da 30ª semana de gestação, e entre o 15° e 42° dia de puerpério.
Os dados secundários foram obtidos através de informações dos registros da assistência
ao pré-natal e puerpério coletados nos prontuários e cartões das gestantes, além de
informações constantes nos relatórios do Sistema de Informação do Pré-Natal (SISPRENATAL). Os dados quantitativos foram analisados mediante a utilização do software Sphinx
Léxica, versão 5.1.0.4., e os qualitativos analisados segundo a técnica de Análise de
Conteúdo de Bardin (2011). O estudo teve, como referenciais teóricos, os indicadores de
qualidade da assistência prestada às gestantes do PHPN e a abordagem territorial, que
se constituíram nas bases da análise dos dados obtidos. Os envolvidos na assistência das
gestantes possuem, em média, 31 anos (±6,67%), sendo, a maioria, do sexo feminino (66,7%),
casada (60,0%) e com nível de escolaridade superior (66,7%). A maioria dos profissionais
das equipes de ESF (80%) participou de treinamentos específicos em Atenção primária à
Saúde e Saúde da Mulher. As gestantes tinham em média 24,5 anos (±4,89%), sendo 56,3%
casadas, 62,5% primigestas, 68,8% com ensino fundamental, 62,5% em exercício das atividades do lar, recebendo a maioria em torno de um Salário Mínimo (68,8%) como renda total
familiar. O estudo aponta que o foco assistencial ao pré-natal está em evidência, porém
existem lacunas no percurso terapêutico da gestante, que vai do pré-natal ao puerpério,
sobretudo confirmados nos registros das informações assistenciais prestadas; e na falta de
atividades operativas de grupo, principalmente, quanto à realização de ações educativas e assistência puerperal. A avaliação do serviço torna-se, indubitavelmente, importante
para a consonância da assistência real com os parâmetros preconizados para a atenção
humanizada à saúde da mulher.

ABSTRACT
The Program for Humanization in Prenatal and Birth (PHPB) defined strategies to improve the
quality of woman health care in order to have as conceptual paradigm, the humanization
actions in prenatal, in the childbirth and puerperium, as well as increasing organizational
and the regulation within the Unified Health System (UHS). The implantation of PHPB guided
important aspects of newborns and woman health assistance, a fact that affirms the necessity of evaluation of health services through researches. The goal of this study is to identify how public managers, professionals of Family Health Strategy - FHS (Community Health
Agents, nurses, doctors) and users from the city of Colatina – ES understand the practices
and experiences in PHPB. This research is a quantitative and qualitative approach, descriptive, longitudinal kind, conducted in the form of case study, during the period from June to
December, 2012. Primary data were collected from interviews with 31 respondents including
managers, professionals from FHS and users of the service, the latter being collected in two
stages: from the 30th week of gestation, and between 15th and 42nd days of puerperium.
Secondary data were obtained from information from the records of prenatal care and
puerperium collected from medical records and pregnant´s cards, beyond constant information contained in the reports of the Information System of the Prenatal (SISPRENATAL).
Quantitative data were analyzed by using the software Lexical Sphinx, version 5.1.0.4., and
the qualitative analyzed according to the technique of Analysis of Bardin content (2011).
The study had, as the theoretical references, the indicators of quality of care provided
to pregnant women from PHPB and the territorial approach, which were constituted in the
basis of the data analysis obtained. Those involved in the assistance of pregnant women
are, on average, 31 years (± 6.67%) majority were female (66.7%), married (60.0%) and with
College education (66.7%). Most professionals from the FHS teams (80%) participated in
specific training in Primary Attention to Health and Women’s Health. The pregnant women
were, an average, 24.5 years (± 4.89%) being 56.3% married, 62.5% primiparous, 68.8% had
primary education, 62.5% in the exercise of home activities, getting most of them a minimun
wage (68.8%) as total household income. The study indicates that the assistencial focus to
prenatal care is in evidence, but there are gaps in the therapeutic journey of pregnant
women, ranging from prenatal to puerperium, especially confirmed in the records of assistencial information provided, and in the lack of operational activities of the group, mainly, regarding the implementation of educational and puerperium care. The evaluation of service
becomes, undoubtedly, important for the consonance of real assistance with the parameters
established to the humane attention to women’s health.
Keywords: Humanization Program of Prenatal and Birth, Family Health Program, Prenatal care,
Puerperium.
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RESUMO
A territorialização na área de saúde é um dos pressupostos básicos do planejamento e
trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF), possui três sentidos: demarcação de
limites das áreas de atuação dos serviços, de reconhecimento do ambiente, população
e dinâmica social existentes nessas áreas e de estabelecimento de relações horizontais
com outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência. O objetivo dessa
pesquisa foi verificar se os conhecimentos de território e territorialização em saúde, dos
profissionais das ESF, influenciam no planejamento de suas atividades de atenção á saúde.
Trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo, de corte transversal, realizado no
período de setembro e dezembro de 2012, e que utiliza uma abordagem quantitativa e
qualitativa.
Palavras-chave: Território. Territorialização. Planejamento. Estratégia de Saúde da Família
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ABSTRACT
The territorialization in the health area is one of the basic assumptions of the planning and
work in the Family’s Health Strategy (FHS) has three senses: demarcation or boundaries in
areas of perfomance of services; recognition of the environment, population and social dynamics existing in these areas and of establishing horizontal relations with other adjacent
services and vertical with reference centers. The aim of this study was to investigate if the
knowledge of the territory and territorialization in health, from professional of FHS, influence
in the planning of its activities to the attention of health. This is an observational study, descriptive, of transversal cross, conducted between September to December 2012 and which
uses a quantitative approach and other qualitative.
Keywords: Territory. Territorialization. Planning. Family health strategy
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RESUMO
O Programa de Saúde da Família (PSF) se configura como um importante referencial à
organização da Atenção Primária no Brasil. A adscrição da clientela, mencionada no
Programa, tem suscitado o debate sobre a questão territorial. Nesse sentido, este trabalho
analisa o conceito de Território e de Territorialidade, e de suas relações com a Saúde
Coletiva, na ótica dos gestores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos dados foram
coletados através das técnicas de entrevista semiestruturada e de grupo focal, com o
objetivo de identificar as concepções dos gestores em Saúde Bucal no Programa de
Saúde da Família, nos níveis estadual (MG), municipal e local (Governador Valadares),
sobre Território e Territorialidade e sobre suas possíveis interferências no planejamento, na
gestão e na execução das práticas em Saúde Bucal. Os sujeitos da pesquisa foram onze:
quatro gestores e oito técnicos em Saúde Bucal. As falas dos entrevistados foram analisadas, do ponto de vista operacional, pela Análise de Conteúdo. A identificação dessas
concepções pelos gestores foi importante, porque a transformação da realidade local
está diretamente ligada ao território. Tais concepções, sendo muito divergentes, provavelmente, provocarão conflitos na execução das práticas em nível local. Em algum ponto essa
cadeia de entendimento pode ser quebrada, interferindo na atuação e no resultado das
práticas em Saúde Bucal. Descobriu-se, nesse contexto, que o gestor precisa abandonar
a percepção superficial dos territórios do SUS e partir para a reflexão da realidade, principalmente de questões sobre: territórios em saúde bucal tratados pelo dentista; relação
saúde bucal e SUS; o PSF e profissionais de saúde bucal. Na concepção dos gestores nos
três níveis: estadual, Superintendência Regional de Saúde (estadual), municipal; e dos técnicos locais, o território considerado é meramente geográfico e quantitativo, e o processo
de territorialização não apreende as relações de poder e as ligações simbólico-afetivas,
que caracterizam a complexidade territorial, deixando de valorizar o aspecto social e
relacional para o conhecimento da realidade local.

ABSTRACT
The Family Health Program (PSF) is regarded as an important reference to the organization
of Primary Care in Brazil. The ascription of customers mentioned in the program, has sparked
debate on the territorial issue. In this sense, this paper analyzes the concept of territory and
territoriality, and its relations with the Public Health, in the view of managers. This is a qualitative research data were collected through semi-structured interview techniques and focus
groups with the aim of identifying the conceptions of managers in Oral Health Program Family Health at the state (MG), municipal and site (Governador Valadares), on Territory and
Territoriality and its possible interference in the planning, management and implementation
practices in Oral Health. The subjects were eleven, four managers and eight technicians in
Oral Health. The interviewees’ statements were analyzed, from an operational standpoint, the
content analysis. The identification of these concepts by managers was important, because
the transformation of the local reality is directly linked to the territory. Such conceptions,
being very divergent probably cause conflicts in the implementation of the practices at the
local level. Somewhere along this chain of understanding can be broken, interfering in the
performance and results of practices in Oral Health. It turned out, in this context that the
manager needs to abandon the superficial perception of territories from the NHS and for the
reflection of reality, especially questions on oral health in territories treated by the dentist;
regarding oral health and SUS, the PSF and professional’s oral health. In the design of the
managers in the three levels: State, Regional Superintendent of Health (State), municipal, and
local technicians, the area concerned is merely geographic and quantitative, and the process of territorialization not seize power relations and symbolic-affective connections that
characterize the territorial complexity, leaving the value of social and relational aspect to
local knowledge.
Keywords: Territory. Territoriality. Managers. Oral health. Território. Territorialidade.
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RESUMO
O objetivo geral desta dissertação é compreender o processo de formação do território
de Itueta e, de maneira secundária e complementar, como ele é expresso na memória dos
moradores. O referencial teórico considera as contribuições de autores que se alinham
à vertente cultural (ista) de território, privilegiando a subjetividade dos moradores que
protagonizaram a história da cidade, seus comportamentos e costumes, suas formas de
sociabilidade e suas experiências de vida. Para atingir o objetivo proposto foi realizada
uma pesquisa de campo com doze moradores que narraram suas histórias sobre a cidade.
Os resultados mostram que o processo de formação territorial de Itueta é histórico e contempla, inicialmente, a ocupação de um espaço e sua configuração em território. Perpassa
uma longa trajetória de articulação e, posterior, desarticulação, em função da construção
da Usina Hidrelétrica de Aimorés, que provocou a realocação da cidade. Podemos concluir que o território de Itueta foi concebido, desenvolveu-se num longo período histórico
e foi apagado fisicamente. No entanto, essa destruição é apenas física uma vez que a
cidade continua a existir enquanto território simbólico na memória dos seus moradores.
Palavras-chave: Território, Territorialidades e Memória
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ABSTRACT
The major goal of this dissertation is to understand the formation process of the territory
of Itueta, and secondly, how it exists in the memory of its residents. This work is theoretically
based on the contributions of authors who are aligned to the cultural theory of territory,
focusing on the subjectivity of the residents who were important to the city’s history, highlighting their manners and customs, forms of sociability and their life experiences. In order to
reach this goal, we conducted afield study with twelve residents who narrated their stories
involving the town. The results show that the territorial formation process of Itueta is historical,
and it considers space occupation and territory configuration as well. It covers a long history of articulation and displacement because of the construction of the hydroelectric plant
of Aimorés, which caused the town relocation. We can conclude that the territory of Itueta
was designed and developed during along historical period, and it was physically erased.
However, this destruction is only physical since the town still exists as a symbolic territory in
the memory of its residents.
Keywords: Territory, Territorialities and Memory
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RESUMO
Esta dissertação enfoca a emancipação de Ipatinga, cidade localizada no Estado de
Minas Gerais. Esse evento, ocorrido em 1964, evoca reflexões que tangenciam ao processo
de formação histórica do território ipatinguense, relacionando-o não somente à sua sede,
Coronel Fabriciano, mas às demais localidades situadas no Vale do Aço. A princípio, considera-se uma estreita relação entre a formação histórica do território e a configuração
de territorialidades, manifestadas no processo emancipatório, gerando uma multiterritorialidade. A partir desta multiterrritorialidade vislumbra-se, primeiro, o surgimento de uma nova
territorialidade externa à formação histórica do território, a USIMINAS; segundo, o redirecionamento das territorialidades já estabelecidas e de suas articulações nos âmbitos federal, estadual e local; terceiro, a formação de novas bases políticas e sociais regionais e
locais o papel da Associação de Amigos de Ipatinga (AAI) e do poder público e, quarto,
o redirecionamento de antigos territórios, a reconfiguração de novos territórios e a articulação de múltiplos territórios. Utilizando-nos de várias perspectivas e de fontes variadas, o
contexto da emancipação foi acessado de forma indireta. Seleciona-se dentre o corpus
documental disponível um percurso a partir da ótica da mídia, mais especificamente, de
dois jornais: “A Verdade Impressa” e “O Canaã”; e, de duas revistas publicadas pela Prefeitura de Ipatinga, e uma terceira pelo Jornal Diário do Aço. São elas, respectivamente:
“Ipatinga Ano 20”, “Homens em Série: a história de Ipatinga contada por seus próprios personagens” e “Vale do Aço 2000: um século de história”. Portanto, o tema e o assunto aqui
trabalhados encontram-se vinculados à linha de pesquisa “Território, migração e cultura”,
do Programa de Pós-Graduação Gestão Integrada do Território, na medida em que se verifica, no processo histórico estabelecido, a configuração de um contexto favorável a um
intenso conflito de forças entre os sujeitos envolvidos. Assim, a temática referente ao Estudo
das Relações de Poder, atrelada à Formação Histórica do Território, pretende acompanhar
a formação das estruturas políticas de dominação desse mesmo território, até o surgimento
do município de Ipatinga entre os anos de 1954 a 1964.
Palavras-chave: Ipatinga, Emancipação, Formação História do Território, Associação de
Amigos de Ipatinga (AAI), Multiterritorialidade

ABSTRACT
This dissertation has as its main focus the emancipation of Ipatinga, city located in the very
heart of the steel center of the Brazilian State of Minas Gerais. This event - held in a Brazilian meaningful time, i. e. 1964 – allows some thoughts on the process deeply rooted in the
historical formation of Ipatinga’s territory. All this are intertwined not only to the former center
of the municipality – Coronel Fabricant – but also to the other cities of the Steel Valley. As a
start point this research sets off the near relationship between historical territory formation
and some territorialities configurations that one could find in the emancipation process ending up in a kind of multi-territoriality. From this, one gets as a first step the emergence of a
territoriality from outset of the historical formation of Ipatinga’s territory, i. e. UNIMINAS steel
center; as a second step one could see a kind of turning in the directions of the former territorialities and their nation, state and local political links; new regional and local political
and social grounds of the public power deeply related to the Ipatinga’s Friends Association
(AAI); as a fourth step one has new direction of the former territories, a new figure of the
new ones and a multiple territories articulation. The very circumstance of Ipatinga’s political
emancipation received an oblique approach from several points of views and sources. The
documents at hand was mainly print information of course having the press points of view as
a backbone. Two periodicals were the most important on this issue: A Verdade Impressa (The
Printed Truth) and the O Canaã (The Canaan). Three reviews: Ipatinga ano 20 (Ipatinga
year 20), Homens gem série: a história de Ipatinga contada pelos seus próprios personagens (Men in series: an Ipatinga’s history from the mouth of its own characters) and Vale do
Aço 2000: um século de história (Steel valley 2000: a century of history). The last one is a
publication of the journal Diário do Aço (Steel’s Daily) and the others are publications of
the Ipatinga’s town hall. So the issue and the subject at stake here are deeply related to
the research line ‘Territory, migration and culture’ of the University Master Program Integrated
Management of the Territory. This is so because one can see in the historical process of
Ipatinga’s emancipation the configuration of a fond context directing to an intense political power conflict between the subjects involved. The issue encased in the Research of the
Political Power Relations, alongside with the Historical Formation of Territory has as its main
target here to go along with the formation of the political ruling 8 structure of this territory
until the constitution of the Ipatinga’s municipality from 1954 up to 1964.
Keywords: Ipatinga: Emancipation, Territory Historical Formation, Association of Ipatinga’s
Friends (AAI), Multi-territorialities, USIMINAS
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RESUMO
O presente estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa que objetiva analisar conteúdo de revistas cuja temática se concentra em dietas para emagrecimento. As chamadas
‘dietas midiáticas’ utilizam-se de um recurso significativo de expressões modalizadoras,
construções linguísticas cujo efeito de sentido é a interpelação dos sujeitos para as práticas em busca do corpo perfeito, representações que se apoiam em práticas hegemônicas difundidas por meio do discurso midiático. Foram analisadas dose revistas de dietas,
voltadas para o público feminino. Como referencial teórico-metodológico de estudo foi
utilizada a Análise de Discurso Crítica, visão teórico-metodológica que explora o conjunto
de sentidos utilizados especialmente na construção do significado representacional nas
reportagens. As chamadas modalizadoras de aconselhamento, recomendação e instrução
analisadas interpelam as leitoras, em geral o público alvo das revistas impressas pesquisadas. Com estratégias discursivas de busca de aproximação às necessidades de quem
deseja emagrecer, os textos se constituem com o intuito de interpelar as leitoras para o
conteúdo das reportagens, apelando para a estratégia discursiva da reafirmação do
discurso disciplinarizador do corpo. Percebe-se um discurso hegemônico, uma relação
de interdiscursividade, com presença dos discursos mercadológico, nutricional e midiático
nas chamadas das revistas que sustentam um padrão hegemônico alimentar de senso
comum, representando o corpo esbelto a ser atingido a todo custo. O emagrecimento na
construção, manutenção, e busca do modelo corporal hegemônico magro compõem a
divulgação de um território do corpo controlado. Nessa tarefa, discurso mercadológico,
associado ao discurso nutricional científico e midiático, fazem parte da construção de
identidades femininas diante do consumo de textos na revista Shape Brasil de 2012.

ABSTRACT
This study is the result of a qualitative research aims to analyze the content of magazines
whose theme focuses on weight control diets. Calls ‘media diets’ use is a significant feature medialization expressions, linguistic constructions whose meaning effect is questioning
subjects to practice in search of the perfect body, representations that rely on hegemonic
practices disseminated through the media discourse. Three magazines diets geared towards
the female audience were analyzed. The an theoretical and methodological framework of
the study Critical Discourse Analysis, theoretical and methodological vision that explores the
particular set of senses used in the construction of representation meaning in the reports
was used. Calls modalization advice, recommendation and instruction analyzed interpellate
readers, usually the target audience of the surveyed printed magazines. Discursive strategies with search approach to the needs of those who want to lose weight, the texts are in
order for readers to question the content of the reports, calling for the reaffirmation of the
discursive strategy disciplinary discourse of the body. Perceives a hegemonic discourse, a
relationship of interdiscursivity with presence of marketing, nutritional and media discourses
on calls from magazines that support a food common sense hegemonic standard, representing the slim to be achived at all costs body. The weight loss in the construction, maintenance, and search hegemonic skinny model body comprise the territory of distribution of a
controlled body. In this task, marketing discourse, associated with the scientific and nutritional media discourse, part of the construction of women’s identities before the consumption
of texts in Shape magazine Brazil 2012
Keywords: Nutrition, social representations, media, discourse
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RESUMO
O presente trabalho buscou compreender A multiterritorialidade do trabalho na prisão
para a construção de um estudo sobre o território do trabalho prisional. Utilizou-se os
autores que discutem território numa perspectiva materialista para compreender as multiterritorialidades do trabalho na Unidade Prisional do Município de Itambacuri- MG. Para
a base teórica e conceitual desse trabalho, buscou-se as contribuições dos teóricos: Haesbaert (2007),Saque (2007),Sack (1986), Rafestain (1993),Foucault (1987;1995;2006):e,
para fundamentar a discussão sobre o trabalho em seus aspectos teórico e conceitual,
trabalhou-se com:Marx (2006[1867],Lessa(2000),Antunes (2000;1993),Bras e Neto (2006)
e (Godinho2005; 2011).O objetivo geral deste estudo propôs compreender como se deram as experiências de trabalho de homens em situação de privação de liberdade, numa
unidade prisional do Estado de Minas Gerais.Os objetivos específicos foram identificar as
condições de oferta, implantação e implementação de experiências de trabalho na Instituição Prisional,campo de investigação para analisar os movimentos cíclicos de inclusão/
exclusão do preso inserido na experiência do trabalho;caracterizar as pessoas em situação de privação de liberdade; analisar as experiências do trabalho na construção das
multiterritorialidades e compreender a construção do território da prisão a partir da lógica do trabalho. Nesse estudo, realizou-se uma pesquisa do tipo documental com revisão
bibliográfica e a história de vida, da pesquisadora que atua como assistente social na
Unidade Prisional campo de investigação. O público alvo foram os homens que se encontravam envolvidos com as experiências de trabalho no cárcere visto que, em nossas incursões, percebemos que apresentavam perfil jovem, idades entre: 22 a 40 e se encontravam
em situação de prisão e trabalho externo ou interno, ou ainda, externo e interno aos muros
da prisão. Discussão/resultados.Nesse estudo, percebe-se que as observações cotidianas
como assistente social prisional e os teóricos que discutem os estudos territoriais e o trabalho, permitem-nos afirmar que a multiterritorialidade do trabalho na prisão e as legislações
que asseguram o direito ao trabalho reforçam que o trabalho na prisão é entendido como
mais uma modalidade de exercício de poder sobre o corpo aprisionado, domesticado e
explorado tanto por parte do Estado como pelos empregadores que contratam a mãode obra prisional. E, portanto, uma das formas de exploração e submissão a inserção do
trabalhador no campo da prisão pois o trabalho não confere dignidade aos sujeitos.

ABSTRACT
This study aimed to understand the multiterritorialidade labor in prison for the construction
of a study on the territory of prison labor. Was used the authors who discuss the territory in
a materialistic perspective to understand the multiterritorialidades of work in Prison Unit of
the Municipality of Itambacuri- MG. For the theoretical and conceptual basis of this study,
we sought contributions from theorists: Haesbaert (2007),Saque (2007), Sack (1986), Rafestain (1998),Foucault (1987; 1995; 2006); and, to support the discussion of the work in
its theoretical and conceptual aspects, we have worked with: Marx (2006 [1867), Lessa
(2000),Antunes (2000; 1993),Bras e Neto (2006) e Godinho (2005; 2011). The general aim
of this study proposes to understand how they gave the work experience of men in a situation of deprivation of liberty in a prison unit of the State of Minas Gerais. In specific terms,
identify offer conditions, deployment and implementation of work experience in Prison Institution, research field to analyze the cyclical movements of inclusion / exclusion of the arrested
inserted into the experience of the work; characterize people in a situation of deprivation
of liberty; analyze the experiences of work in the construction of multiterritorialidades and
understand the construction of the territory of the prison from the work logic. In this study,
was held a research documentary type, with literature review and the history of life as part
of the professional experience of the researcher that acts as a social worker in Prison Unit,
research field. The target audience were men who were involved with the work experiences
in prison seen that in our raids, we realized that they showed young profile, aged 22 to 40
and were in prison situation and external or internal work, or yet, external and internal to
the prison walls. Discussion / results. In this study, it is noticed that the daily observations as
a prisional social worker and theorists who discuss the territorial studies and work, allow us
to state that both multiterritorialidade work in prison and the laws that ensure the right to
work characterized as more one modality of exercise of power. One way of exploitation and
submission to submit to work in prison, as this does not give dignity to the person
Keywords: power relations; territoriality; prison labor; men
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RESUMO

ABSTRACT

O objeto de estudo desta dissertação é o processo de implantação, ainda em andamento, do Território Rio Doce Krenak (TRDK) em nove municípios do leste do estado de Minas
Gerais. Trata-se de uma estratégia descentralizada de política pública, proposta pelo
governo federal brasileiro, com ações direcionadas a um novo tipo de desenvolvimento
rural, visando buscar alternativas de progresso. Esta pesquisa apresenta dois objetivos
principais: o primeiro é descrever, detalhadamente, todo o processo de implantação do
TRDK; o segundo, verificar qual o nível de informação que a população possui sobre o
novo território, como é avaliado o processo de sua implantação e como se dá a participação popular nesse acontecimento. Para a metodologia, utilizou-se um levantamento
bibliográfico e documental no banco de dados da ONG Rede VIDAS, que entrevistou
pequenos produtores rurais. Por meio da análise das informações, detectou-se que, apesar
do trabalho de divulgação dos benefícios que o Programa de Desenvolvimento Territorial
Rural trouxe para os municípios, nos últimos cinco anos, a participação do público alvo
no colegiado territorial e em sua articulação ainda é reduzida. Além disso, constatou-se
que a legitimação do território traz avanços significativos, quando comparados a formas
centralizadas de poder.

The objective of the study of this dissertation approaches the implantation process, which
is still in progress, of the Rio Doce Krenak territory in nine municipalities in the eastern state
of Minas Gerais. It is a strategy decentralized from public policy strategy proposed by the
Brazilian federal government, with actions directed to a new type of rural development, on
which searches for new alternative progresses. This project presents two main objectives: The
first objective is to describe in detail the whole process of TRDK implementation. The second
is to check the level of information that the rural population of the municipalities that make
part of the TRDK have over the implantation process of new territory, how they evaluate this
process and how is their participate. The methodology we conducted a bibliographical
and documentary survey research on the implementation process of the new territory. Also
we’ve utilized some information from the field research database conducted by the NGO
Rede VIDAS, with small rural producers of the municipalities that make part of the TRDK.
Through analysis of the data found that despite the work of dissemination of the benefits
that the development program has brought to the municipalities in the past five years, the
participation of the audience of the program is still very small. However, this legitimization
of the territory has significant enhancements when compared to centralized forms of power.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Democracia. Território
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RESUMO
Fortemente marcada pelos movimentos migratórios iniciados na década de 1960, Governador Valadares se destacou no cenário nacional pelo grande volume de emigrantes
que se aventuraram por terras desconhecidas em busca de melhores condições de vida.
Estando em condições políticas e econômicas desvantajosas, a partir dos anos 60 o
Brasil deixou de ser um destino frequentemente procurado por estrangeiros para se tornar
ponto de saída de trabalhadores para o exterior, principalmente nos anos 1980. Inicialmente, os destinos foram Estados Unidos e Canadá. Ao longo dos anos, novos países foram
incorporados: Portugal, Itália, Espanha e Inglaterra. São visíveis os traços da migração
em Governador Valadares. O retorno é um elemento que integra o projeto migratório. As
expectativas geradas nesta etapa podem criar sensações de desesperança, de desconforto, de desânimo, de insegurança, bem como de incapacidade. Esta dissertação
buscou a compreensão do fenômeno migratório em Governador Valadares/MG sob seus
aspectos psicológicos, tendo como questão central identificar os estressores encontrados
em emigrantes retornados, utilizando como referencial de análise a Síndrome de Ulisses. As
técnicas de enfrentamento para auxiliar na readaptação também foram levantadas. O
estranhamento ao reencontrar os familiares, amigos, o território de origem, o medo relacionado às expectativas criadas para seu retorno, a saudade e o desapontamento quanto
às constatações percebidas no regresso à terra natal são apresentados como fatores
causadores de estresse, obstáculos à adaptação do emigrante. Com base nas entrevistas
em profundidade e na revisão bibliográfica, o estudo conclui que o retorno do emigrante
acaba por se tornar uma nova emigração, já que ele se depara com um território desconhecido quando chega ao país de destino. Acredita-se que, quando o emigrante retornado consegue dimensionar os efeitos que sua experiência migratória, utilizando como
recurso próprio a resiliência, encontra meios para lidar melhor com as dificuldades e, então,
atribuir novo significado à sua experiência migratória e ao território de onde partiu.

ABSTRACT
Strongly marked by migratory movements, started in the 60s, the city of Governador Valadares has excelled on the national scene due to the large volume of emigrants that have
ventured themselves through unknown lands, looking for better conditions of life. Being in
a disadvantageous political and economic situation, from the 60s, Brazil ceased to be a
destination often sought by foreigners, to become a point of departure of workers outwards,
mainly in the 80s. Initially, the destinations were the United States and Canada, through the
years new countries were incorporated: Portugal, Italy, Spain and England. The migration
consequences are visible in the city of Governador Valadares. The return is an element that
integrates the migration project. The expectations generated in this stage can create feelings such as hopelessness, discomfort, despondency, insecurity and inability. This work sought
to understand the migration phenomenon in the city of Governador Valadares, in its psychological aspects, taking as main question to identify stressors found in returning emigrants,
using as reference for analysis the Ulysses Syndrome. The coping techniques to assist in the
rehabilitation were also raised. The strangeness to reconnect with family, friends, the territory
of origin, the fear related to the created expectations for the return, the longing and the
disappointment with the perceived findings on the return to homeland, present themselves as
stress’ causative factors and obstacles to the adaptation of the immigrant. Based on depth
interviews and literature review, the work concluded that the return of the emigrant ends up
becoming a new emigration, since he faces an unknown territory, like when he arrives in his
destination country. It is believed that when the returned emigrant can scale the effects that
his migration experience, using as own resource the resilience, he can find ways to best deal
with the difficulties and then assign a new meaning to his migration experience and to the
territory from which departed.
Keywords: Emigration. Return. Ulysses Syndrome. Resilience
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RESUMO
O trabalho propõe resgatar os conceitos de ética e economia existentes nos escritos de
Adam Smith e Amartya Sen, verificando a forma como os autores tecem suas redes conceituais, a fim de aplicá-los aos estudos territoriais. Na dissertação, a discussão foi precedida
pela apresentação de teóricos territoriais, passando pela reconstrução histórica do pensamento econômico com o objetivo de considerar o ambiente intelectual em que brotou
a intenção de Adam Smith, para só então extrair os conceitos de ética e economia. Daí
surgiram subjacentes as concepções de justiça e liberdade, sendo todas comparadas na
atualidade com as idéias de Amartya Sen. Tal situação revelou que, ao longo da história
os ensinamentos smithianos foram corrompidos, e com o advento da globalização da economia, manifestaram-se injustiças, o que não coaduna com o que fora por ele pensado.
Portanto, cabe agora ao gestor do território estar atento a essas novas perversidades
do capital e construir visões estratégicas que visem buscar a conciliação da ética com
a economia, a fim de revelar a justiça e a liberdade, e assim livrar o ser humano da privação da forme, do não acesso à saúde, à educação, à política e ao trabalho. Afinal, o
mundo não é só o capitalismo economicista, existe virtudes que foram esquecidas, e a sua
retomada pode se reverter em benefícios para as pessoas. Logo, compete ao gestor do
território fazer novas leituras dos problemas sociais existentes no presente tempo, primando
sobre tudo a instituição do bem comum, qual seja, colocando as pessoas em primeiro lugar.
Palavras-chave: Adam Smith, Amartya Sen, ética, economia, território
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ABSTRACT
This work purposes to rescue te ethics and economical concepts that exist in Adam Smith
and Amartya Sen books, verifying the way how the authors develop their conceptual nets
to put them into effect in territorrial studies. In dissertation, the discussion was precceded by
territorrial theorics presentation, going through historical reconstruction of economical thought with the objective of considering the intelectual environment that emerged Adam Smith
intention to only then, extract the economical and ethics concept. From this moment on, it
appeared, subsequently, the conceptions of justice and freedom. All of them are compared
to up-date ideas by Amartya Sen. Such situation revealed that throuh the history the smithians’ teachings were corrupted, and to the globalization event of economy, it happened
imjustices, but this doesn’t agree to what he thought. However, it depends on the territory
manager to pay close attention to these new perversities of capital and build estrategic
visions of the capital to the goal of conciliating ethics and economy to reveal justice and
freedom, and this way to release the human beings of hunger, and lack of health, education,
politics and work. After all, the world is not only the economical capitalism. There are virtues
that were forgotten and its return can revert into benefits for people. So, it is the manager’s
responsability to have new points of view of social problems nowadays, priorizing, above
all, the institution of everyday good life, putting people in first place
Keywords: Adam Smith, Amartya Sen, ethinic, economy, territory
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RESUMO
O objetivo desta dissertação é a identificação de traços indenitários pós (re)territorialização relativos às crenças, à cultura, valores e práticas representados discursivamente no
relato de descendentes de imigrantes alemães em Teófilo Otoni/MG. A pesquisa de abordagem qualitativa e etnográfica privilegiou o estudo de caso, tendo como sujeitos dez
descendentes de imigrantes de alemães que vivenciaram, ainda que na infância, o período da segunda Grande Guerra(1939-1944). O diálogo entre os Estudos Linguísticos e as
Ciências Sociais é estabelecido no percurso do trabalho, constituindo-se como importante
procedimento teóricometodológico, na medida em que os modos como são construídos
os discursos, enquanto prática social historicamente situada, integra os dizeres aos seus
contextos sócio-históricos. Por considerar que a linguagem utilizada pelas pessoas em
determinado contexto cultural e social revela as identidades e ainda, que os diferentes
discursos podem representar o mesmo aspecto do mundo de formas diferentes, os significados identificacional e representacional (FAIRCLOUGH, 2003) foram as categorias da
Análise do Discurso Crítica utilizadas na investigação dos relatos. Como traços indenitários
representados pelos descendentes, observa-se a organização e a disciplina retratados
na relação com o trabalho, a religião/igreja e família como práticas envolvendo identidades constitutivos dos/ nos discursos do grupo de informantes como atributos dos alemães
que permanecem como valores para os seus descendentes. A Festa da Colheita, ligada
a Igreja Luterana, é o evento mais representativo da cultura alemã que acontece todos
anos na cidade. Nos relatos emergem marcas de uma (re) afirmação da descendência que
contrasta, ao mesmo tempo, com práticas típicas dos brasileiros, deixando, desse modo,
evidências de uma (re) invenção no processo de reterritorialização no território de TO. A
auto identificação do grupo e todos os traços investigados apontam para o hibridismo
identitário, mostrando que as identidades representadas não são somente ‘brasileiras’ ou
somente ‘alemãs’, mas guardam traços brasileiros -alemães.

ABSTRACT
This thesis aims to identify post (re) territorialization identity features concerning beliefs,
culture, values and practices discursively represented in the account of the descendants
of German immigrants in Teófilo Otoni / MG. This qualitative and ethnographic approach
focused on a case study, having as subjects 10 descendants of German immigrants who lived, during their childhood, the period of the Second World War (1939-1944). The dialogue
between Linguistics and Social Sciences is established in the course of this work, establishing
itself as an important theoretical methodological approach. Discourse is constructed as a
social practice historically situated, and it incorporates its utterances to its socio-historical
contexts. Considering that the language used by people in a given social and cultural context reveals their identities, and different discourses may represent the same aspect of the
world in different ways, the aspects of identification and representation (Fairclough, 2003)
were the categories of Critical Discourse analys is used in the report investigation. The
descendants showed as German identity traces the organization and discipline depicted
in relation to work, religion / church and family; these are practices concerning the constituent identities seen in their discourses as characteristics which are recognized as German
attributes that remain as values for their descendants. The Harvest Festival, connected to
the Lutheran Church, is the most representative event of German culture that happens every
year in the city. In the reports traces of (re) affirmation of theses descendants emerge, and
at the same time they are contrasted with the typical practices of Brazilians, thus leaving
evidence of a (re) invention in the process of (re)territorialization in the territory of Teófilo
Otoni. The self-identification of the group and all the investigated traits point to processes
of identity hybridity showing that the impersonated identities are not only ‘Brazilian’ or only
‘German’, but they have German-Brazilian traces.
Keyword: Discourse (s), Identity, Immigration
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RESUMO
O aproveitamento dos recursos naturais e consequentemente sua disponibilidade para
essa e as futuras gerações dependem do modo como o homem se relaciona e estabelece
mecanismos sustentáveis de utilização. Considerando essa perspectiva e o fato dos recursos hídricos do Vale do Rio Mucuri no município de Teófilo Otoni/MG apresentar aspectos
e fragilidades ambientais semelhantes aos demais biomas no Estado de Minas Gerais procura-se, neste estudo, estabelecer uma relação entre os artigos do Novo Código Florestal
e suas implicações sobre a conservação da microbacia do Rio Todos os Santos. Esse
instrumento jurídico foi o referencial teórico utilizado no processo de apreensão e análise,
tendo sido considerados os dados coletados pelo processo de observação in loco, descrito no Relatório de Campo. Este estudo procurou fazer uma avaliação das condições de
uso e conservação do Córrego São Gotardo e dos Rios São José I e São José II pertencentes à microbacia do Rio Todos os Santos para, em seguida, confrontá-las com os artigos do Novo Código Florestal Brasileiro. Trata-se de um estudo transversal, descritivo com
uma abordagem qualitativa aplicada tanto no processo de coleta quanto na análise dos
dados. A análise dos dados revela e identifica as fragilidades do ambiente em pauta, realidade observável a partir também das imagens inseridas no presente trabalho. Conclui-se
que a microbacia do Rio Todos os Santos constitui um essencial e imprescindível recurso
para a sobrevivência e desenvolvimento da população e o modo como se explora e vive
em seu entorno tem provocado os danos ambientais que comprometem sua perenidade.

ABSTRACT
The use of natural resources and consequently their availability for this one and next generations depends on how human kind deals with and establishes mechanisms for sustain able
use. Considering this perspective and how the water resources of the Mucuri River Valleyin
the county of Teófilo Otoni, in Minas Gerais state, have similar environmental aspects and
weaknesses to other biomes in the state, sought to high light through a relationship between the implications of the New Brazilian Forest Code on the conservation of the waters
had of Todos os Santos River. This legal instrument was the theoretical framework used in
the apprehension and analysis process, having considered the data collected in the field
report. This qualitative study seeks to make an assessment of the conditions of use and conservation of São Gottardo and São José River I and São José River II water shed belonging
to Todos os Santos River and confronting them with the articles of the New Brazilian Forest
Code. It is a cross-sectional, descriptive study with a qualitative approach applied bot hin
the collection and the process of analysis, using several items of field report. Data analysis
reveals and identifies the weaknesses of the environment on the agenda, as evidenced by
the inclusion of images that illustrate the reality context. It can be concluded that the micro
basin of Todos os Santos Riveris an essential and indispensable resource for the survival
and development of its people and how they live in and explore the surroundings has caused environmental damage that compromise its longevity.
Keywords: New Forest Code. Environmental Conservation.. Water Resources. Todos os Santos River.
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RESUMO
Essa dissertação se propõe a investigar como o programa jornalístico da Rede Globo
de Televisão, tido pela própria emissora, como referência no aprofundamento dos temas
sociais a partir do jornalismo, constrói e apresenta seu discurso sobre os movimentos migratórios. O trabalho tem também a observação desse autor enquanto profissional do
jornalismo em Governador Valadares que durante muito tempo divulgou informações sobre
o contexto do fluxo migratório na cidade e região. Mas tais observações são feitas agora na perspectiva das pesquisas realizadas na Universidade Vale do Rio Doce que entre
outros pontos, desmistificam dados não confirmados e a própria origem da migração na
cidade e região. Em específico a temática passa pela análise através da metodologia
da Análise Crítica do Discurso tendo como referência os estudos migratórios e as teorias
migratórias. Configurou-se o Globo Repórter como um “território simbólico” e por isso, o mesmo tornou-se objeto de estudo dentro das temáticas de investigação nas quais se baseia
o curso do Mestrado em Gestão Integrada do Território. A partir das investigações feitas
com a análise de sinopses dos programas exibidos desde 1988 a 2006 e também com a
análise especificas dos programas exibidos em e em março de 2006, foi possível identificar
as relações de poder e a construção de representações das questões migratórias através
dos discursos presentes nas “vozes” do Globo Repórter. Essa construção se dá numa relação de poder não só pelos papeis que ocupam os atores envolvidos nas produções, mas
também pela própria relação de poder inerente às mídias e seus produtos. O jornalismo
por si só goza da chamada “fé pública” e por isso, seu discurso define “práticas sociais”
e estabelece identificação e construção de “identidades”. Em determinados momentos o
programa através de seu discurso reforça o caráter das forças do capital a potencializar
como positivo as migrações e trazer um apelo de consumismo para a audiência. As apresentações sobre as questões migratórias e a realidade social são em sua maioria tratadas
sem uma contextualização específica. Uma vez que os estudos sobre migrações “pautam”
hoje as grandes discussões sociais, o programa não apresenta em seu discurso um esforço
para uma aplicação e ampliação do tema. Tal crítica se faz pertinente porque o Globo
Repórter é tido como o jornalismo de profundidade e análise social na Rede Globo Globo.
Também quando retrata temas “negativos” das migrações, como o caso do mineiro Jean
Charles de Meses, morto pela Polícia Britânica em 2005, também não há um trabalho de
contextualização das problemáticas que envolvem os fenômenos migratórios, mesmo quando esses tratam de casos brasileiros.

ABSTRACT
This dissertation aims to investigate how the news program of the Globo Television Network,
had the station itself as a reference in the deepening of social issues from journalism, builds
and presents his speech on migratory movements. In particular the theme is an assessment
using the methodology of Critical Discourse Analysis with reference to migration studies and
migration theories. Globe reporter was configured as a “symbolic territory” and therefore it
has become an object of study within the research themes on which to base the course of
the Master of Integrated Land Management. From the investigations made with the analysis
of synopses of the displayed programs from 1988 to 2006 and also with the specific analysis of programs displayed in and in March 2006 it was possible to identify the power relations and the construction of representations of migration issues through discourses present
in the “voices” of the Globe Reporter. This construction gives it a ratio of power not only by
the roles they occupy the actors involved in the production, but also because the power
relationship inherent in the media and their products. Journalism itself boasts of the “public
trust” and therefore his speech defines “social practices” and establishes identification and
construction of “identities”. At certain times the program through his speech reinforces the
character of the forces of capital leverage as a positive migration and bring an appeal to
the audience of consumerism. Presentations on migration issues and social reality are mostly
treated without a specific context. Since the studies on migration “guided” Today the major
social discussions, the program does not show in his speech an effort for an application
and extension of the theme. Such criticism is pertinent because the Globe Reporter is taken
as the depth journalism and social analysis in the Globe. Also when portraying “negative”
themes of migration, as the case of Jean Charles de Months miner, killed by British police in
2005, there is also a work of contextualization of the issues involving migratory phenomena,
even when they deal with Brazilian cases.
Keywords: Speech, Media, Journalism, Territory and Power
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RESUMO

ABSTRACT

A Educação Ambiental, fundamental nos aspectos educativos e sociais, serve como base
para que os indivíduos possam compreender a vida real e o papel responsável, individual
e coletivo, no ambiente. Por essa ótica, um projeto que possa avaliar, diagnosticar, desenvolver e instigar uma consciência ambiental crítica e participativa é a proposta deste trabalho. Foram avaliados, aproximadamente, 80 alunos do 5º ano de uma escola municipal,
no município de Tumiritinga, região do Vale do Rio Doce. A investigação se deu a partir
da tomada de fotografias, pelos alunos, que, logo após, responderam a um questionário
semiestruturado como pré-teste. A análise das fotografias e do questionário propiciou a
avaliação da percepção e conduziu à execução de uma proposta educativa, constituída por palestras e vídeos sobre temas ambientais, com o intuito de produzir conhecimento
e suscitar um processo reflexivo. O objetivo foi construir, de forma pedagógica, uma consciência ambiental responsável sobre a realidade vivenciada por eles. Após essa etapa, os
alunos responderam a um questionário final como pós-teste. A metodologia utilizada para
a análise dos dados baseou-se na análise de conteúdo, com abordagem quantitativa
e qualitativa, agrupadas nas categorias de meio ambiente, segundo Lucy Sauvé (2005).
O referencial teórico pautou-se nas definições de meio ambiente e educação ambiental,
nas representações sociais e no território e suas múltiplas concepções. Em longo prazo,
esperamos que os conhecimentos construídos levem a práticas preventivas que estimulem
a adoção de comportamentos ambientalmente adequados, melhorando substancialmente
a qualidade de vida. Destacamos, nas considerações finais, o importante papel da educação ambiental, no intuito de auxiliar a formação de cidadãos críticos e atuantes no
ambiente no qual estão inseridos; enfatizando a contribuição de intervenções pedagógicas, embasadas na EA crítica e emancipatória, para que o processo educativo seja permanente e efetivo. A pretensão deste trabalho é o desejo de que se afirme, na escola, um
espaço de reflexão permanente, de construção de conhecimentos e de ação na área da
saúde ambiental, com mudanças de comportamento para o enfrentamento dos problemas
relativos à sustentabilidade do planeta.

Environmental Education is fundamental in educational and social aspects, providing a
foundation so that individuals may understand real life and the responsible roles, collective
and individual, in the environment. In view of this, a project that can evaluate, diagnose,
evolve and instigate a critical and participating environmental conscience was the proposal of this labour. Approximately 80 students of the year 5 classes of a municipal school,
in the municipality of Tumiritinga, in the region of the Vale do Rio Doce were evaluated. The
investigation began with the taking of photos, by the students, who, shortly after, answered
a questionnaire that was semi-structured as a pre-test. The analysis of the photographs
and the questionnaire provided an evaluation of their perception and led to the execution
of an environmental education project with the purpose of contributing, in a pedagogical
manner, for the construction of an environmental conscience responsible for the reality that
they live in. Once their environmental perception was diagnosed, lessons concerning environmental aspects were taught, with the intention to produce knowledge, reflection and
action. Subsequent to this stage, the students answered a final questionnaire as a post-test.
The methodology utilised for the analysis of the data was based on a qualitative and
quantitative approach, grouped on the environmental category based on Lucy Sauvé
(2005). The theoretical framework was based on definitions of the territory and its multiple
conceptions and on the authors that speak of Environmental Education. In the long term, we
hope that the knowledge that was built will lead to preventative practices that stimulate the
adoption of environmentally adequate behaviours, substantially improving the quality of life.
In the final considerations, we highlight the importance of education’s role in the purpose of
aiding in the formation of critical and participating citizens in the environment in which they
are present; emphasising the contribution of pedagogical interventions so that the educational process is permanent and effective. The purpose of this project is the desire that a
space of permanent reflection, of construction and knowledge and the action in the area of
environmental health, with changes to behaviour for the confrontation of problems relative
to the sustainability of the planet may be permanently inserted into the school curriculum.
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RESUMO
A migração internacional é um fenômeno que, a muito, vem marcando a dinâmica do município de Governador Valadares, tendo atingido proporções significativas a partir da
década de 1980. Em decorrência de todas as alterações tempo-espaciais às quais se
submetem ao empreender o projeto migratório, os emigrantes valadarenses que procuravam galgar uma situação socioeconômica mais elevada e adquirir bens de consumo e
de capital no local de origem, foram levados a promover um processo de des-reterritorialização a fim de superar as barreiras e conseguirem adaptar-se à nova vida no local de
destino. Durante o tempo em que estão no exterior, os emigrantes acabam por reconfigurar
tanto o local de destino, quanto o local de origem. Durante os longos anos de existência
do fluxo migratório estabelecido entre Governador Valadares e os Estado Unidos, inúmeros
valadarenses retornaram. Todavia, a partir da forte crise econômico-financeira sofrida pelos EUA na década passada, o retorno começou a acontecer em maiores proporções e em
condições um tanto quanto diferenciadas. Neste contexto, o objetivo desta dissertação
é verificar como se tem articulado o processo de reinserção na economia valadarense
dos emigrantes retornados no pós-crise americana, de forma a perceber a influência das
territorialidades vividas durante a experiência migratória naquele processo. Para o desenvolvimento deste trabalho, além da pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema,
foram realizadas 11 entrevistas semiestruturadas com emigrantes retornados residentes no
município de Governador Valadares, além de analisados os dados da pesquisa de campo
realizada pela pesquisadora Sueli Siqueira na Microrregião de Governador Valadares, na
qual foram entrevistados 237 emigrantes retornados. Atingido o objetivo proposto, espera-se que o trabalho que ora se desenvolve cumpra o seu propósito social de explicitar o
fenômeno em questão e que sirva de colaboração para formulação de políticas públicas
Palavras-chave: Migração – Retorno pós-crise Americana – Reinserção no Mercado de
Trabalho – Influência das Territorialidades Vividas
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ABSTRACT
International migration is a phenomenon that, very, have plagued the dynamics of the city of
Governador Valadares, having reached significant proportions from the decade of 1980.
As a result of all the changes time-space to which they are subordinated to undertake the
migration plan, the emigrants valadarenses seeking climb socioeconomic situation higher
and purchasing goods at the place of origin, are taken to promote a process of des-reterrritorialização in order to overcome the barriers and adapt to the new life at the place of
destination. During the time in which they undertake the migration, the emigrants eventually
reconfigure both the place of destination, as the place of origin. In this sense, during the
long years of existence of the migratory flow established between Governador Valadares
and the United States, countless valadarenses returned. However, from the strong economic
financial crisis suffered by the United States in the past decade, the return began to happen in larger proportions and conditions somewhat differentiated. In this context, this thesis
proposes to check as we have articulated the process of reintegration in the economy
valadarense return migrants in post-crisis American, in order to understand the influence of
territorialities lived during the migratory experience in that process. For the development of
this work, in addition to the bibliographic research and documentation on the subject, have
been conducted 11 semi-structured interviews with emigrants returned resident in the city
of Governador Valadares, and analyzed the data from field research conducted by researcher Sueli Siqueira in the microregion of Governador Valadares, in which were interviewed
237 emigrants returned. Reached the objective proposed, it is expected that the work now
develops fulfill its social purpose to explain the phenomenon in question and to serve as a
collaboration for the formulation of public policies
Keywords: Migration - Return post-crisis American - Reintegration in the Labor Market - Influence of territorialities Lived
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RESUMO
As políticas públicas de saúde do Brasil contemplam a presença do psicólogo na Atenção Básica à Saúde (ABS) por meio do modelo de matriciamento às equipes de saúde da
família. A atuação deste profissional na Atenção Básica é uma prática relativamente nova
da área da Psicologia que vem esbarrando em limitações teóricas e técnicas específicas
de sua formação. Esta pesquisa teve o objetivo de conhecer a percepção dos médicos
inseridos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a respeito da atuação do psicólogo
no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Nesta investigação foram utilizadas uma
abordagem quantitativa e outra qualitativa. A amostra foi constituída por médicos, de
ambos os sexos que trabalham em doze Estratégias de Saúde da Família da zona urbana
do município de Governador Valadares/MG, que recebem apoio matricial do NASF. Os
dados quantitativos foram coletados por meio de um questionário com perguntas para
identificação do perfil dos participantes. Para os dados qualitativos foi realizada uma entrevista semiestruturada, gravada, composta por questões relacionadas à percepção do
trabalho desenvolvido pelo profissional psicólogo do NASF na Atenção Básica na visão
do médico. Os dados quantitativos foram analisados por meio do Software Sphinx Léxica
versão 5.1.0.4. Para a apuração dos dados qualitativos foi utilizada a técnica da “Análise
de Conteúdo” (BARDIN, 2011). Os resultados apontaram que a média de idade dos participantes é de 30,5 anos. Com relação ao gênero 58,3% foram masculinos e 41,7% feminino.
A maioria (66,7%) possui tempo de formado em medicina, de seis meses a três anos, sendo que 58,3% possuem especialização em Saúde da Família ou estão cursando. A partir
da análise qualitativa dos dados coletados surgiram as categorias: Trabalhar a Saúde
Mental; avaliar, acompanhar e tratar; Melhoria na Saúde Mental dos sujeitos; Interferência
Positiva; Encaminhamento do médico ao psicólogo; Encaminhamento do psicólogo ao
médico; Melhoria na Infraestrutura. Na concepção do médico, o Psicólogo do NASF avalia
e trata a saúde mental dos sujeitos inseridos na ESF, por meio de consultas psicológicas,
individuais, em grupos, psicoterapia cognitiva comportamental. Para os entrevistados o
psicólogo é o profissional mais adequado para abordar a saúde mental uma vez que
não se sentem capacitados para este trabalho e por isso sugerem maior disponibilidade
deste profissional na ESF. Observa-se que o médico reconhece a importância do trabalho
em equipe e que lhes faltam recursos teóricos e práticos sobre a saúde mental, apontando
para a necessidade de ampliação do saber dos profissionais da saúde sobre a função
das equipes de Apoio Matricial na Atenção Básica.

ABSTRACT
The Brazil public health policies include the presence of the psychologist in the primary
health care (ABS) by matricial model to family health teams. The performance of this professional in primary care is a relatively new practice of psychology area that has been running
into theoretical limitations and specific techniques of their training. This research aimed to
know the perception of doctors working in the Family Health Strategy (FHS) in respect of
the psychologist at the Center of Support for Family Health (NASF). In this investigation we
used a quantitative and a qualitative approach. The sample consisted of doctors, men and
women who work in twelve Health Strategies of urban family of the city of Governador Valadares / MG, receiving matrix support the NASF. Quantitative data were collected through a
questionnaire with questions to identify the profile of the participants. For qualitative data
were a semi-structured interview, recorded, included issues related to the perception of the
work of the NASF the professional psychologist in primary care in the doctor’s view. Quantitative data were analyzed using the software Sphinx Lexical version 5.1.0.4. To determine
the qualitative data was used the technique of “content analysis” (Bardin, 2011). The results
showed that the average age of participants is 30.5 years. In the group 58.3% were male
and 41.7% female. The majority (66.7%) have time degree in medicine from six months to
three years, and 58.3% have specialization in Family Health or are studying. The qualitative
analysis of the collected data the following categories emerged: Work Mental Health; Assess, monitor and treat; Improved Mental Health of the subjects; Positive interference; Routing
of the medical psychologist; Psychologist referral to a physician; Improved Infrastructure. In
medical design, NASF Psychologist evaluates and treats the mental health of subjects inserted in the ESF, through psychological consultations, individual, groups, cognitive behavioral
psychotherapy. For the interviewed psychologists are the most appropriate professional
to address mental health as they do not feel qualified for this job and therefore suggest
greater availability of this person in the FHS. It is observed that the doctor recognizes the
importance of teamwork and they lack theoretical and practical resources on mental health,
pointing to the need to expand the knowledge of health professionals on the role of Matrix
Support teams in primary care.
Keywords: Primary Care. Matrix Support. Support Center for Family Health (NASF). Psychology. Mental Health.
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RESUMO
Esta dissertação insere-se no campo de estudos de Educação e Novas Tecnologias,
discutindo os processos educativos do ensino superior presencial no contexto das possibilidades de interação virtual abertas pelo desenvolvimento tecnológico. Assume caráter interdisciplinar ao utilizar conceitos dos Estudos Territoriais para discutir seu objeto,
relacionando os conceitos de ciberespaço e cibercultura aos de desterritorialização,
reterritorialização e multiterritorialidade. A pesquisa teve como objetivo geral analisar as
possibilidades de constituição de processos que se orientam no sentido da inteligência
coletiva, nas interações entre estudantes e entre estudantes e professores dos cursos
superiores presenciais da área de computação nas redes sociais digitais. Os objetivos
específicos foram identificar os objetivos da interação entre estudantes e entre estudantes
e professores de cursos superiores presenciais da área de computação nas redes sociais
digitais, compreender os significados atribuídos por esses sujeitos à interação nas redes
sociais, analisar os tipos de coordenação das interações entre estudantes e entre estudantes e professores de cursos superiores presenciais da área de computação nas redes
sociais digitais e analisar os processos de constituição de subjetividade vivenciados a
partir dessas interações. Para a realização desses objetivos, foi realizada uma pesquisa
de tipo etnográfico, tendo a observação participante como técnica de coleta de dados.
Foram observadas as interações entre os sujeitos da pesquisa em um grupo formado por
estudantes e professores dos cursos da área de Computação da Universidade Vale do
Rio Doce na rede social Facebook. Tratando-se da observação de um ambiente virtual
de interação, foram adotadas as referências da “netnografia”, perspectiva metodológica
adotada em estudos nesse campo. A pesquisa foi realizada entre agosto e dezembro
de 2013 e os resultados indicam uma diversidade nas interações entre os usuários que
participam efetivamente do grupo, mas também mostrou que nem todos os membros participantes dos grupos se apropriaram deste ambiente.
Palavras-chave: Redes Sociais, Ensino Superior, Ciberespaço, Território
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ABSTRACT
This research is about the study of Education and New Technologies, discussing the educational processes of the presencial university education in the context of virtual interaction possibilities opened up by the technological development. It assumes interdisciplinary
character when using concepts of Territorial Studies to discuss its object, relating the concepts of cyberspace and cyber culture of desterritorialization and reterritorialization and
multterritorialization. The research had as general objective to analyze the possibilities of
setting up processes that guide in the direction of collective intelligence, in the interactions
among students and between students and teachers of the presencial university courses of
computer science in online social networks. The specific objectives were to identify the goals
of the interaction among students and between students and teachers of the presencial
university courses of computer science in online social networks, trying to understand the
meanings assigned by these subjects to interact on social networks, to analyze the types
of coordination of the interactions among students and between students and teachers of
the presencial university courses of computer science in online social networks and analyze
the processes of constitution of subjectivity experienced from these interactions. To achieve
these objectives, a research was conducted of ethnographic type, having the participant
observation as a data collection technique. The interactions were observed among the
subjects of the research in a group formed by students and teachers of the courses of
Computer Science of Vale do Rio Doce University in the social network Facebook. In the
case of observation of a virtual environment interaction, the references were adopted by
“netnography,” methodological perspective adopted in studies of this area. The research
was conducted from August to December of 2013 and the results indicate adiversity in the
interactions among the users who participate effectively in the group, but also showed that
not all participating members of the groups have appropriated of this environment.
Keywords: Social Networks, Higher Education, Cyberspace, Territory
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RESUMO
O crescimento da população idosa e consequentemente as mudanças no perfil epidemiológico
podem gerar um aumento significativo das doenças crônicas, o que requer um modelo de atenção
à saúde voltada para atender essas necessidades específicas e não pautar os cuidados nos sinais e sintomas apresentados pelas condições crônicas. Esta pesquisa teve por objetivo conhecer
os escores dos atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) na perspectiva da população idosa
usuária de Estratégia de Saúde da Família. A amostra foi constituída por 60 indivíduos, com 60
anos ou mais, de ambos os sexos, funcionalmente independentes, usuários da Estratégia de Saúde
da Família (ESF) do bairro Ipê, localizado na zona urbana de Governador Valadares, um município
mineiro de médio porte. Na coleta dos dados utilizou-se um inventário sociodemográfico, baseado
no estudo de Flecketet al. (2008), que visa conhecer os indicadores de saúde e a utilização dos
serviços de saúde. Para conhecer os atributos da APS, utilizou-se o questionário PCATool-Brasil
Versão Adulto. Esse questionário propõe avaliar a presença e a extensão dos atributos essenciais
(acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção) e os
derivados (orientação familiar e orientação comunitária) da APS. A coleta foi realizada na residência dos idosos entre os meses de maio e junho de 2014. Os dados foram analisados utilizando-se o software EPI INFO 7. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
de acordo com o Parecer 532.075. Os resultados demonstraram que os idosos se encontravam
na faixa etária entre 60 a 84 anos de idade, sendo 71,7% de mulheres e 48,3% casados. A maior
parte (60,8%) declarou possuir de um a quatro anos de estudo, 55% afirmaram viver com rendimento mensal de até um salário mínimo. O escore geral do PCATool da ESF estudada foi de 6,8. Este
valor é considerado alto e indica que os serviços oferecidos pela APS são satisfatórios. Entre os
dez componentes do instrumento utilizado na avaliação, evidenciou-se que o atributo Grau de
Afiliação apresentou o maior escore; entretanto, Acesso de Primeiro Contato – Acessibilidade exibiu
o menor valor. Observou-se ainda que, dentre os oito componentes do atributo essencial, cinco
obtiveram valores maiores ou iguais a 6,6. Pode-se concluir que os participantes da pesquisa são
idosos, com maior porcentagem de mulheres, casadas, com pequeno nível de escolaridade e baixa
renda familiar. Quanto às condições de saúde, possuem pelo menos uma doença sistêmica referida,
consomem habitualmente de um a três medicamentos por dia e procuram com frequência a ESF. O
PCATool-Brasil Versão Adulto possui quatro atributos essenciais e dois atributos derivados da APS.
Na avaliação desses atributos, a média do escore geral, do total essencial e do total derivado,
apresentou-se alta para os idosos que utilizavam a ESF. Espera-se que os dados obtidos permitam
não somente identificar problemas na atenção à saúde desses indivíduos, mas, também, possibilitem
a construção coletiva por gestor, profissionais, usuários e universidade de estratégias que deem
suporte aos processos decisórios, à priorização dos investimentos que auxiliem na reorientação
das ações e serviços prestados à saúde da população.

ABSTRACT
The growth of the elderly population and consequently the changing epidemiology can generate a
significant increase in chronic diseases, which requires a model of health care geared to meet these
specific needs and not guided care on the signs and symptoms exhibited by chronic conditions.
This research aimed to know the scores of the attributes of the Primary Health Care (PHC) in the
perspective of the elderly user of a Family Health Strategy. The sample consisted of 60 individuals
with 60 years or more, of both sexes, functionally independestes, users of Ipe neighborhood located
in the urban area of a mining town Midsize Family Health Strategy (FHS). For data collection, a sociodemographic inventory, based on the study of Flecketet al was used. (2008), which aims to meet
the health indicators and the use of health services. To know the attributes of the APS questionnaire
PCATool BRAZILAdult Version was used. This questionnaire is to assess the presence and extent of
the essential attributes (first contact access, longitudinality, comprehensiveness and coordination
of care) and derivatives (family-oriented and community-oriented) APS. The collection was done in
the old residence between the months of May and June 2014 Data were analyzed using Epi Info
software 7 This study was approved by the Ethics Committee in Research (CEP) in accordance with
Opinion 532 075. Results showed that the elderly in the age group between 60-84 years old, with
71.7% of women and 48.3% married. The majority (60.8%) reported having one to four years of study,
55% reported living with a monthly income of up to minimum wage. The overall score of the ESF PCATool studied was 6.8. This value is considered high and indicates that the services offered by APS
are satisfactory. Among the ten components of the instrument used in the evaluation it became clear
that the Degree of Membership attribute had the highest score; however access to First Contact Accessibility exhibited the lowest value. It was also observed that among the eight components essential attribute, five had greater than or equal to 6.6 values. It can be concluded that the research
participants are elderly, higher percentage of women, married, with little schooling and consequently
low family income. As for health, have at least one systemic disease that; habitually consume a three
medications a day and often seek to FHS. The Adult Version PCATool-Brazil has four essential attributes and two derived attributes of APS. In evaluating these attributes to the overall average score,
full of essential and secondary overall appeared as high for older people who used the ESF. It is
hoped that the data obtained will allow not only identify problems in health care that affect these
individuals as well, allows for the collective construction manager, professional, user and university
strategies that support the decision-making, prioritization of investments that help the reorientation
of actions and services rendered to population health.
Keywords: Primary Health Care; Health Services; Evaluation of Health Services; PCATool.
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RESUMO
Caracterizada por ser uma imigração familiar com a maior procedência vinda da região
do Vêneto na Itália, a presença de imigrantes italianos no território brasileiro ocorreu, com
maior ou menor intensidade, em várias regiões. O atual estado do Espírito Santo teve fundamental importância em relação à vinda de imigrantes para o Brasil, com destaque para
os italianos. O projeto imigrantista para esse território geográfico era fundamentado na
pequena propriedade familiar. Minas Gerais foi destino secundário dos imigrantes italianos.
Este estudo analisa os impactos da i/emigração de italianos e de seus descendentes em
Itueta e Santa Rita do Itueto nas Minas Gerais, numa dimensão de mobilidade populacional. Esses municípios localizados na Microrregião de Aimorés situada na Mesorregião
mineira do Vale do Rio Doce foram pontos de chegada de diversas famílias de migrantes
italianos, vindos principalmente do Espírito Santo, a partir do início do século XX. Para uma
melhor compreensão desse fenômeno e a formação de um território “italianizado”, trabalhamos com a memória dos descendentes de imigrantes italianos. Os sujeitos da pesquisa
foram os descendentes mais antigos residentes na região, formando assim o Grupo I, e os
descendentes que emigraram para a Itália, formando o Grupo II. A chegada de diversas
famílias de imigrantes italianos permitiu nova configuração ao território, inserindo novas
técnicas de manejo da terra, novos costumes e valores. No entanto, ao longo dos anos,
com o fracionamento das terras devido à herança dividida entre os muitos filhos dos primeiros migrantes, a sobrevivência dos descendentes italianos, no caso, das gerações mais
novas, na região, fica comprometida, pois não há mais perspectiva de continuar tirando o
sustento somente da terra. Essa situação atrela-se também à busca pela independência
financeira e pela melhoria da qualidade de vida, dentro dos novos padrões de consumo.
Tal circunstância faz com que muitos descendentes, a partir da década de 1990, comecem a buscar o reconhecimento da cidadania italiana com o principal objetivo de emigrar
primeiramente para os Estados Unidos da América e posteriormente para a Itália. A partir
dos relatos orais, entrevistas em profundidade e revisão bibliográfica, o estudo conclui
que enquanto os italianos imigraram com o objetivo de permanecer no destino, seus descendentes emigram com o objetivo de trabalhar, fazer poupança, investir e retornar para
a origem. Nesse contexto, a i/emigração são motivadas pela busca da melhoria de vida.
Ao chegar às terras brasileiras, os imigrantes italianos buscavam manter sua italianidade
através da reconstrução de hábitos e costumes, das festas e da ideia transmitida para
os descendentes de que ser descendente é ser diferente dos brasileiros. Por outro lado,
os descendentes que fazem a emigração inversa dos seus antepassados, ao chegarem
às terras italianas percebem-se brasileiros, pois não encontram a Itália reconstruída pela
memória transmitida por seus nonos.

ABSTRACT
Abstract: Characterized as a family immigration with the largest coming merits of the Veneto
region in Italy, the presence of Italian immigrants in the Brazilian territory occurred, with greater or lesser intensity in various regions. The current state of the Espírito Santo State had
fundamental importance in relation to the arrival of immigrants to Brazil, especially the Italians. The immigrantist design for this geographical territory was based on small family farms.
Minas Gerais State was secondary destination of Italian immigrants. This study analyzes the
impacts of i / emigration of Italians and their descendants in Itueta and Santa Rita do Itueto
Villages in Minas Gerais State, a dimension of population mobility. These municipalities located in Microregion of Aimorés located in the mining Mesoregion of Vale do Rio Doce were
points of arrival of several families of Italian migrants mainly coming of the Espírito Santo State, from the early twentieth century. For a better understanding of this phenomenon and the
formation of an “Italianate” territory, we work with the memory of the descendants of Italian
immigrants. The study subjects were older children residing in the region, thus forming Group
I, and the descendants who immigrated to Italy, forming the Group II. The arrival of several
families of Italian immigrants allowed new configuration to the territory, entering new techniques of land management, new customs and values. However, over the years, with the division
of land due to the divided inheritance among the many sons of the first migrants, the survival
of Italian descent in the case of younger generations, the region is compromised because
there is no expectation to continue taking sustenance from the land only. This situation also
harnesses - the quest for financial independence and improved quality of life within the new
consumption patterns. This circumstance makes many descendants from the 1990s begin
to seek recognition of Italian citizenship with the main objective to migrate primarily to the
United States and later to Italy. From oral histories, interviews and literature review, the study
concludes that while the Italians immigrated in order to stay on target, their descendants
emigrate for the purpose of working, saving, investing and return to the origin. In this context,
the I/emigration are motivated by the search for better life. Arriving in the Brazilian territory,
Italian immigrants tried to maintain their Italian identity through the reconstruction of habits
and customs, festivals and the idea transmitted to offspring that Italian descendant is different to be Brazilian. On the other hand, the descendants who make the reverse emigration
of their ancestors, to reach the Italian lands perceive themselves Brazilians because Italy are
not reconstructed by memory transmitted by “grandparents”.
Keywords: Territory, Italian Immigration, Emigration of Descendants.
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RESUMO
A preocupação com um ambiente sustentável que reserve às gerações futuras um acervo
cultural, artificial e natural no mínimo igual àquele disponível aos que habitam o planeta
terra nos dias de hoje, é matéria de ordem no mundo todo. No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o dever de proteger o meio ambiente foi compartilhado com
os Municípios, que passaram a gozar de autonomia legislativa para legislar em matéria
ambiental de interesse predominantemente local. Assim, o presente trabalho se dispõe a
investigar a efetividade da legislação ambiental municipal de Teófilo Otoni, Minas Gerais,
a partir de uma abordagem qualitativa, ancorada em uma revisão bibliográfica de textos
relacionados à território, pacto federativo brasileiro, processo legislativo municipal, meio
ambiente e efetividade, bem como amparada pela análise de documentos capazes de
atestara aplicabilidade dessas leis. Alcançado o objetivo proposto, espera-se que o presente trabalho cumpra seu propósito social.

ABSTRACT
The concern with a sustainable environment that book to future generations a cultural heritage, artificial andnatural at least equal to that available to those who live on the planet
earth today, it is a matter of order in the world. In Brazil, from the Federal Constitution of
1988, the duty to protect the environment has been shared with the Municipalities, which
pass to enjoy legislative autonomy to legislate on environmental matters of interest predominantly local. Thus, the present workis to investigate the effectiveness of environmental
legislation municipal Teófilo Otoni, Minas Gerais, from a qualitative approach, based on a
literature review of texts related to territory, brazilian´s federative pact, legislative process
municipal, environment and effectiveness, as well as supported by analysis of documents
able to vouch for the applicability of these laws.
Keywords: Territory - Environment - Legislation – Effectiveness
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RESUMO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem como diretriz o emprego da alimentação saudável e adequada, respeitando a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, e ainda o rendimento escolar, inclusive
para os que apresentam uma necessidade alimentar específica. Enquanto uma Política Pública de
Alimentação e Nutrição, o programa se estabelece dentro das concepções de território, territorialidade e identidade. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil dos alunos que necessitam
de atenção específica quanto à alimentação e mapear as escolas que recebem esses alunos
na rede municipal de ensino de Governador Valadares (MG). Trata-se de um estudo documental
e descritivo. Foram utilizados questionários para a localização das unidades escolares e para
construção do perfil dos alunos com necessidades específicas quanto à alimentação. A Rede Municipal de Ensino é composta de 100 unidades escolares distribuídas na zona urbana e rural, com
21.467 alunos. Desse total, foram identificados 92 escolares com necessidades específicas quanto
à alimentação estando distribuídos em 24 escolas. Através do georrefereciamento identificou-se
que na zona urbana as escolas recebem um maior número de alunos com intolerância a lactose,
e nos rurais alunos com diabetes e intolerância a lactose. Observou-se que existe uma frequência
maior de alunos que apresentam necessidades específicas quanto à alimentação nas creches
municipais (63,03%), sendo que 15,22% estão na Zona Rural e 84,78% na Zona Urbana; 56,04%
do sexo masculino e 43,96% do feminino; 67,39% matriculados na Educação Infantil. Em relação a
escolarização, a média de idade é de 8,72 anos e a mediana 4 anos, podendo variar entre 2 e
9 anos. As doenças crônicas manifestadas são: Intolerância à Lactose (63,3%), diabetes melittus
(13,04%), hipertensão arterial (11,96%), doença celíaca (10,87%) e nenhum registro de fenilcetonúria. Os alunos com diabetes melittus (13,04%) apresentam as seguintes características: 6 (6,52%)
do sexo masculino e 6 (6,52%) do feminino; são alunos do Ensino Fundamental, com idade entre 6
a 15 anos (91,7%); 03 (25%) localizam-se nas escolas da Zona rural e 09 (75%) na zona urbana.
Os alunos com hipertensão arterial são 11 (11,96%) sendo 03 do sexo masculino (27,27%) e 8 do
feminino (72,73%); faixa etária de 31 a 82 anos (54,54%) sendo da EJA. Foram identificados com
doença celíaca 10 alunos (10,87%), maior frequência em alunos do sexo masculino (80%); idade
entre 6 a 11 anos correspondendo ao Ensino Fundamental (60%), localizados na zona urbana
(90%). São 61(66,3%) alunos que apresentam Intolerância à Lactose, sendo 35 do sexo masculino
e 25 do sexo feminino; desses 52 (85,25%) dos alunos estão na faixa etária de 1 a 5 anos, que
corresponde a Educação Infantil (Creche e Pré-escola) e as escolas localizam-se principalmente
zona urbana (93,44%). Conclui-se que a Educação Infantil apresenta uma frequência maior de
alunos com necessidades alimentares específicas. Dessa forma a escola torna-se o espaço para o
desenvolvimento de ações que contribuam para a prevenção, reversão ou melhora da qualidade
de vida dos escolares da Rede Municipal de Ensino.

ABSTRACT
The National School Alimentation Program has as its guideline de use of healthy and adequate alimentation, respecting the students’ culture, traditions and healthy feeding habits, contributing for the
growing and the development of the students, and also their school performance, including for those
who present a specific feeding need. As an Alimentation and Nutrition Public Policy, the program establishes itself within the conceptions of territory, territoriality and identity. The objective of this study
was to characterize the profile of the students who need specific attention concerning alimentation
and map the schools that receive these students in Governador Valadares’ (MG) city education
network. It is a documental and descriptive study. Questionnaires were used for locating the school
units and for the construction of the profile of students with specific needs concerning alimentation.
The city education network is composed by 100 school units distributed in the urban and rural zone,
with 21,467 students. Within this total, 92 students were identified with specific needs concerning alimentation, being distributed in 24 schools. Through dereferencing it was identified that in the urban
zone schools receive more lactose intolerant students, and, in the rural zone, diabetic and lactose
intolerant students. It was observed that there is a higher frequency of students who present specific
needs concerning alimentation in the city’s daycare centers (63.03%), wherein 15.22% are in the
Rural Zone and 84.78% in the Urban Zone; 56.04% male and 43.96% female; 67.39% registered in
Early Childhood Education. Concerning schooling, the average age is 8.72 years and the median
is 4 years, wich can vary between 2 and 9 years. Tchronic diseases manifested are: lactose intolerance (63.3%), mellitus diabetes (13.04%), arterial hypertension (11.96%), heart disease (10.87%) and
no records of phenylketonuria. The students with melittus diabetes (13.04%) presente the following
features: 6 (6.25%) of the male and 6 (6.52%) of the female; are Basic Education students, with ages
between 6 and 15 years (91.7%); 03 (25%) are located in Rural Zone schools and 09 (75%) in
the Urban Zone. There are 11 students with arterial hypertension (11.96%), 03 of then being male
(27.27%) and 8 of them female (72.73%); age group from 31 to 82 years (54.54%) being from EJA.
10 students (10.87%) were identified with celiac disease, higher frequency in male students (80%);
age between 6 and 11 years, corresponding to Basic Education (60%), located in the urban zone
(90%). There are 61 (66.3%) students who present lactose intolerance, being 35 of them male and
25 female; from these, 52 (85.25%) of the students are in the age group between 1 and 5 years,
which corresponds to Early Childhood Education (Daycare Center and Pre School) and the schools
are mainly located in the urban zone (93.44%). It can be concluded that Early Childhood Education presents a higher frequency of students with specific alimentation needs. In this way, the school
becomes the space for the developing of actions that contribute for the prevention, reversion or
improvement of the City Education Network students’ quality of life.
Keywords: National School Alimentation Program, Specific alimentation need, Students.

Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Necessidade alimentar específica,
Escolares.
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RESUMO
Este estudo se propõe a analisar, sob a ótica da Gestão Integrada do Território, as contribuições da Lei Robin Hood em seus critérios Patrimônio Cultural, Turismo e Esporte, para
o desenvolvimento territorial do Vale do Mucuri no período de 2009 a 2013. O referencial
teórico adotado se sustenta em autores que assumem uma perspectiva materialista na
análise da constituição do território e das territorialidades. O estudo, de natureza qualitativa, se apoia em dados quantitativos que foram extraídos de documentos diversos (Leis,
Decretos, Portarias, Deliberações, Publicações e Tabelas) relativos à Lei Robin Hood. Os
dados relacionados no estudo mostram que a mesorregião do Vale do Mucuri, apesar do
avanço demonstrado pelo estudo de indicadores como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) e renda per capita, ainda mantém características de
baixo desenvolvimento, principalmente, no que tange às dimensões educação e renda. A
análise das contribuições da Lei Robin Hood em seus critérios Patrimônio Cultural, Turismo
e Esporte para o desenvolvimento territorial do Vale do Mucuri, evidenciou a descontinuidade e desarticulação na implementação das políticas públicas e, consequentemente, no
acesso aos recursos limitando-se, deste modo, o avanço a municípios isolados. Portanto,
a Mesorregião do Vale do Mucuri não se apropria efetivamente das contribuições da Lei
Robin Hood para o seu desenvolvimento territorial.
Palavras-chave: Território. Vale do Mucuri. Lei Robin Hood. Desenvolvimento Territorial
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ABSTRACT
This study aims to examine, from the perspective of the Integrated Territory Management, the
contributions of Robin Hood Plan in its criteria Cultural Heritage, Sport and Tourism to the
territorial development of Mucuri Valley in the period of 2009-2013. The theoretical approach chosen rests upon authors who take a materialistic perspective in the analysis of the
constitution of the territory and territorialities. The study, of a qualitative nature, is based on
quantitative data that were extracted from various documents (Laws, Decrees, Ordinances,
Resolutions, Publications and Tables) related to the Robin Hood Plan. The data related in
the study show that the Mesoregion, despite the progress demonstrated by the study of
indicators such as the Human Development Index (HDI), Gross Domestic Product (GDP) and
per capita income, still retains characteristics of underdevelopment, especially regarding
education and income dimensions. The analysis of the contributions of the Robin Hood Plan
in its criteria Cultural Heritage, Tourism, Sport and the territorial development of the Mucuri
Valley, showed discontinuity and dislocation in the implementation of public policies and
consequently, access to resources is limited, thus, the advancing to isolated towns. Therefore,
the Mesoregion Mucuri Valley not effectively appropriates of the contributions of the Law
for the territorial development.
Keywords: Territory. Mucuri Valley. Robin Hood Plan. Territorial development
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RESUMO
Essa dissertação analisa o processo de formação e configuração do território do Núcleo
colonial Timbuy, futuro município de Santa Teresa (ES), em sua intrínseca relação com o fluxo
migratório do Norte da Itália, iniciado na década de 1870. O referido Núcleo, enquanto
parte da Colônia Santa Leopoldina – ambos situados na província do Espírito Santo/
Brasil -, resultou de um projeto de colonização proposto pelo Estado Monárquico em fins
da década de 1840, cujo objetivo era recrutar imigrantes europeus e estabelecê-los nas
terras devolutas do interior da então Província do Espírito Santo. Em um período de dificuldades econômicas, políticas e sociais vividas na Itália, entre as décadas de 1860 e 1870,
a migração para a América representou uma oportunidade de vida melhor para milhares
de italianos. Esses imigrantes contribuíram intensamente no processo de dinamização do
território do Núcleo Timbuy, até sua emancipação do município de Cachoeiro de Santa
Leopoldina, constituindo o município de Santa Teresa/ES, em 25 de novembro de 1890.
Diversos estudos já discutiram a migração de italianos para o Espírito Santo no século XIX.
Inúmeros pesquisadores e memorialistas também narraram a história de Santa Teresa. No
entanto, nenhum desses estudos tratou diretamente do processo de preparação, formação e configuração desse território. Por isso, o enfoque dado no processo que antecede
a emancipação do Núcleo permite ir além de uma história circunstancial da fundação
da cidade de Santa Teresa, favorecendo uma análise da participação do Estado e dos
imigrantes italianos articulados em um intenso e complexo processo de instauração de um
novo território. Assim não consideramos este território como simplesmente um território de
imigração italiana, mas também um território fruto de um projeto de colonização de terras devolutas, congregando diferentes atores. Nesse sentido, a pesquisa contribuiu para
desvendar parte de uma história pouco discutida e por vezes ignorada. Estão fora do
senso histórico comum e da maioria da bibliografia que versa sobre o município todo um
projeto colonial empreendido ao longo de décadas. Esses projetos desenvolveram-se a
partir da abertura de estradas e obras de preparação de núcleos coloniais, que envolveram a demarcação de lotes e construção de barracões para alojar de maneira precária os imigrantes. A pesquisa levanta outras questões contraditórias, como aquelas que
envolvem o momento da chegada dos imigrantes e da distribuição e obtenção dos títulos
definitivos dos lotes de terra; fatos que povoam o imaginário local, delineando alguns mitos fundadores para o município de Santa Teresa. Em virtude do enfoque escolhido, essa
dissertação vincula-se à linha de pesquisa “Território, Migrações e Cultura”, do Mestrado
Gestão Integrada do Território da UNIVALE -Universidade Vale do Rio Doce, articulando as
disciplinas: Geografia, História e Demografia no complexo processo de configuração de um
território concomitante a um outro intenso processo desterritorialização-reterritorialização
de migrantes italianos no Núcleo Timbuy (Santa Teresa/ES).

ABSTRACT
Abstract: This thesis analyses the process of formation and configuration of the territory of
the colonial nucleus Timbuy, future city of Santa Teresa – ES, in its intrinsic relation with the
migratory flow from North of Italy, started in the 1870s. The referred Nucleus, while part of the
Colony of Santa Leopoldina – both situated in the province of Espírito Santo/Brazil – resulted from a project of colonization proposed by the Monarchical State in the ends of 1840s,
whose objective was to recruit European immigrants and establish them in the unsettled lands
of the Province of Espírito Santo. In a period of economic, political and social difficulties lived in Italy, between the decades of 1860 and 1870, the migration to America represented
an opportunity of a better life for millions of Italians. These immigrants contributed intensely
in the process of enhance of the territory of the Núcleo Timbuy, until its emancipation of the
city of Cachoeiro of Santa Leopoldina, constituting the city of Santa Teresa/ES, in November 25, 1890. Many studies have already discussed migration of Italians to Espírito Santo
in 19 th century. Several researchers and memoirists also have narrated the story of Santa
Teresa. However, none of these studies treated directly the process of preparation, formation
and configuration of this territory. For that reason, the main focus given in the process that
precedes the emancipation of the Nucleus allows to go beyond of a circumstantial story of
the foundation of the city of Santa Teresa, promoting an analysis of the participation of the
State and of the Italian immigrants articulated in an intense and complex process of instauration of a new territory. Thus we do not consider this territory as simply a territory of Italian
immigration, but also a territory result from a project of colonization of unsettled lands,
putting together different actors. In this sense, the research contributed to uncover part of
a little-discussed and sometimes ignored story. An entire colonial project undertaken along
decades is out of the common historical sense and of the most of the bibliography about
the city. These projects developed from the opening of roads and works of preparation of
colonial nucleuses which involved the demarcation of estates and construction of barracks
for housing precariously the immigrants. The research raises other contradictory questions,
as those which involve the moment of the arriving of the immigrants and the distribution and
obtaining of the definitive titles of the states of land; facts that inhabit the local imaginary,
outlining some founder myths to the city of Santa Teresa. By virtue of the main focus chosen,
this thesis is linked to the line of research “Territory, Migrations and Culture”, of the Integrated
Management Master’s of Territory of UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce, articulating
the subjects: Geography, History and Demography in the complex process of configuration
of a territory that runs concurrently with another intense process deterritorialization-re-territorialization of Italian immigrants in the Núcleo Timbuy (Santa Teresa/ES).
Keywords: Historical Formation of the Territory, Italian immigration, Núcleo Timbuy.
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RESUMO
A dissertação focaliza a relação de poder no território prisional, a partir da análise da
metodologia APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) como uma
modalidade de prisão aberta. A investigação se desenvolve na busca da identificação de elementos panópticos no ambiente carcerário sob a administração funcional do
método APAC. Apresenta o debate que envolve a aplicação das teorias da pena e a
sua repercussão nos direitos humanos dos condenados. Inerente ao enfoque trazido na
dissertação, a crise da legitimidade da pena, sobretudo, a privação da liberdade como
instrumento do poder punitivo do Estado, é discutida nos seus aspectos justificantes de
tratamento, controle social e político. A proposição do trabalho utiliza também como uma
das suas bases de investigação teórica as identidades culturais, ao lado da categoria do território. Nesse aspecto, a partir da diversidade entre as identidades coletivas e
plurais evidencia-se o parâmetro que dá sustentabilidade à metodologia, isto é, o componente religioso. Para além do diagnóstico da ideologia da disciplina, centrada nas
ideias do panoptismo e utilitarismo, a discussão referente ao direito e poder de punição
com a privação da liberdade é produzida sob a perspectiva histórica e contemporânea.
A constatação da inevitabilidade da prisão e sua utilização do modo menos danoso e
ofensivo à dignidade humana surgem como um desafio a ser enfrentado na agenda temática sobre a intervenção do Estado. Como uma busca elementar para a análise isenta da
metodologia APAC, o texto procura absorvê-lo do panorama meramente pragmático, para
enxergar o seu referencial ideológico. Já em relação aos resultados produzidos, expansão
e adoção como item da política penitenciária oficial, a busca consiste necessariamente
na obtenção de um respaldo à luz dos direitos humanos. A pretensão do estudo é o acionamento e deflagração de uma visão crítica e independente sobre a permanência dos
controles ideológicos de domesticação do ser humano, entregue ao poder prisional do
Estado. Incorpora-se nesse itinerário, a preocupação com a autonomia do ser humano e
a preservação dos limites do poder.

ABSTRACT
The dissertation focuses on the relationship of power in the prison territory, from the analysis
of the methodoly APAC (Association for the Protection and Assistance to the Condemned)
as a form of open prison. The research takes on identifying elements of the panoptic prison
environment under the functional management of AP AC method. Presents the debate surrounding the application of theories of punishment and its impact on human rights of the
prisoners. Inherent in the approach brought the dissertation, the crisis of legitimacy of the
penalty, especially deprivation of liberty as an instrument of punitive power of the State, is
discussed in its documents in proof aspects of treatment, social and political control. The
proposition also work uses as one of its bases of theoretical investigation, cultural identities,
nex to the category of the territory. In this aspect, from the diversity among collective identities, and plural, evidence-if the parameter of sustainability methodology, that is, the religious
component. Beyond the diagnosis of the ideology of discipline, centered on the ideas of
panopticism and utilitarianism, the discussion concernint the right and power of punihsment
by deprivation of liberth is produced under the historical perspective and contemporary.
The realization of the inevitability of prison and your use of the least harmful and offensive
to human dignity so arises, as a challenge to be faced on the agenda thematic intervention on the State. As a basic search for free analysis of APAC methodology, the text seeks to
absorb it form the merely pragmatic overview to see your ideological framework. In relation
to the results produced, expansion and adoption as the official item penitentiary policy,
the search necessarily involves obtaining a light support human rights. The pretension of the
study is the drive and vision outbreak of a critical and independent on the permanence of
ideological controls domestication ot the human being, the power delivered to the prison
of State. Incorporate this itinerary, the concern with the autonomy of the human being and
the preservation of th limits of power.
Keywords: Territory. Prison. Culture. Identities. Religion. Power. Protction. Fundamental rights.
Panoptic gaze. Usefulness. Invisibility. Visibility. Proselytism. Body. Spirit. Methodology APAC.
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Espírito. Metodologia APAC.
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RESUMO
Esta dissertação propõe uma aproximação entre a Literatura, a Linguística e os Estudos
Territoriais e Históricos a fim de vislumbrar, a partir do romance “Grande sertão: veredas”,
de Guimarães Rosa, os múltiplos territórios do sertão de Minas Gerais. Parte-se do pressuposto de que o relato do narrador-protagonista, Riobaldo, permite recolher informações a
respeito do território de Minas Gerais do fim do século XIX e do início do século XX – um
espaço que, dependendo da intenção narrativa, apresenta-se não só geográfica, mas,
sobretudo, simbolicamente. Além disso, entremeados com os dizeres do personagem, surge
o sertanejo, típico morador do sertão, com sua fala, cultura, hábitos e costumes peculiares.
Em meio à sua narrativa, as territorialidades sociossimbólicas, o território e a sociedade
sertaneja tomam forma e materializam-se, representando um sertão definido em fluxo, onde
espaços são partidos em lugares e onde se considera a polifonia, em uma perspectiva
bakhtiniana. As várias vozes emprestam sentido e caracterizam os lugares em territórios,
permeados não só pela concretude física da paisagem que descrevem, mas, acima de
tudo, pelos simbolismos, que compõem cronotopias específicas aos sertanejos. Daí a proposta de diálogo entre Bakhtin e Haesbaert, revisitando o mundo relatado por Riobaldo a
partir da visão interdisciplinar. Esse empreendimento desperta especial atenção às marcas,
implícitas ou não, sobre a sociedade histórica e cultural do território sertanejo.
Palavras-chave: Território. Territorialidade. “Grande sertão: veredas”
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ABSTRACT
This study proposes an approach among Literature, Linguistics and the Regional Historic
Studies which aims to show, from the novel “Great Wild lands: Pathways”, by Guimarães Rosa,
the multiple territories of this far wild land in Minas Gerais State. The study starts at the supposed report from the main character and narrator Riobaldo. It is allegedly permitted to
collect data about Minas Gerais territory dated late XIX century to early XX – a timeline
that, depending on the intention of the narrative, shows itself not only geographically but
also, symbolically. Besides, among Riobaldo storylines the backcountry man appears, the
typical inhabitant, with his own language, habits and culture. This way, in the narrative, the
land story, the social symbols , the territory, and the wild land society take form and life, in
a representative way within the story proposed by Guimarães Rosa. Taking Guimarães Rosa’s perspective, one can stand out a definite wild land flow, where spaces are broken into
spots and where polyphony may be considered to exist, in Bakhtin’s perspective concerning
Riobaldo. By this main character lots of voices are heard and territories are built from places, marked not only by the physical concrete landscape that is shown, but above all, by
the symbols which make the specific timeline of the wild land men. Thus, the dialog proposal
between Bakhtin and Haesbaert, visiting again Riobaldo’s reported world from a cross curriculum point of view. This study highlights special attention to marks, implicit or not, about the
historical and cultural society of Brazilian wild land in minas Gerais State.
Keywords: Territory. Territoriality. “Grande sertão: veredas”.
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RESUMO
Toda prática laboral é pautada por riscos ambientais e pela possibilidade de surgimento
de diversas doenças, entre elas o estresse ocupacional. O território da Atenção Básica
tem acumulado situações históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças. Nesse sentido, seu reconhecimento é um passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como para
avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população. O objetivo
principal deste estudo foi investigar o nível de desgaste emocional e os indicativos que
poderiam estar presentes para caracterizar a Síndrome de Burnout e como objetivos secundários foi a identificação do perfil sócio demográfico e as condições de infraestrutura
do território de abrangência das unidades de estratégia de saúde da família a qual
estão vinculados. A metodologia utilizada para o estudo foi do tipo observacional, transversal descritivo junto a dezenove enfermeiros coordenadores das unidades de Estratégia
de Saúde da Família da zona urbana do município de Teófilo Otoni (MG). Os resultados
demonstraram que a sobrecarga de trabalho e o sentimento de impotência de resolução
das atividades podem influenciar diretamente no desempenho das suas atividades, afetando até mesmo o contato com os pacientes. Quanto às variáveis demográficas, a idade
predominante no grupo foi de 30 a 36 anos (80%), quanto ao sexo feminino 84%, dos enfermeiros que são solteiros totalizam 60%, o tempo médio de trabalho nas unidades acima
de 06 anos para 47% deles. Quanto à prática de atividades físicas, (68%) afirmam realizar
ao menos duas vezes na semana e quanto ao sono, referem boa qualidade (48%). Com
relação aos limites estabelecidos pelo NEPASB, no ponto de corte, verificou-se que 17 dos
profissionais apresentaram alta classificação para exaustão emocional, alta classificação
de despersonalização e baixa classificação para realização profissional. O inventário de
Malasch Burnout apresentou percentual de 84,6%, apontando para o risco de desenvolvimento da síndrome de burnout. Concluiu-se que existe a necessidade de implementação
pelas autoridades responsáveis de ações voltadas para a promoção de um ambiente de
trabalho que diminua os riscos para o adoecimento pela atividade laboral.

ABSTRACT
Every labor practice is guided by environmental risks and the possibility of emergence of
various diseases, including occupational stress. The territory of Primary Care has accumulated historical, environmental and social situations that promote conditions for the production of disease. In this sense, their recognition is a prerequisite for the characterization of the
population and its health problems step as well as for evaluating the impact of services on
the levels of health of this population. The main purpose of this study the level of emotional
exhaustion and indicative that could be present investigation was to characterize the Burnout Syndrome and the secondary objective was the identification of the socio-demographic profile and the conditions of infrastructure coverage area of the unit of the family health strategy to which they relate. The methodology used for the study was an observational,
cross-sectional beside nineteen nurses (100%) of the coordinators of family units’ urban area
Teofilo Otoni (MG) Health Strategy. The results showed that work overload and powerlessness resolution activities can directly influence the performance of their activities affecting
even the contact with patients. Regarding the demographic variables in the predominant
age group was 30-36 years (80%), according to sex is 84% female, 60% of nurses are single,
the average working time units was up from 06 years to 47% of them, as physical activity
68% reported performing at least twice a week and as to 48% report good sleep quality.
With regard to limits established by NEPASB, at a cutoff, it was found that 17 of the subje
cts reported high rating for emotional exhaustion, high rating of depersonalization and low
rating for professional achievement. The inventory presented Malasch Burnout percentage
of 84.6%, pointing to the risk of development of burnout. We conclude that there is a need
to implement enforcement authorities, actions aimed at promoting a work environment that
reduce the risks for illness by work activity.
Keywords: Territory of Primary Care, Burnout, Nurse, Family Health Strategy.
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RESUMO
O tempo e o espaço dão conta de expor que a região do Pico da Ibituruna vem passando por processo contínuo de uso desordenado do ambiente. As práticas do Motociclismo
OffRoad/Enduro e do Mountain Bike podem estar contribuindo de alguma maneira para a
descaracterização do ambiente natural na referida região, considerando que territorializam o ambiente natural usufruindo dos recursos naturais existentes. Os residentes compõem
um território já estabelecido, produzindo e reproduzindo territorialidades carregadas de
sentimento de pertencimento ao lugar. Objetivo: Identificar as representações sociais do
ambiente de residentes e de não residentes, estes praticantes do Motociclismo Off-Road/
Enduro e do Mountain Bike no Pico da Ibituruna. Metodologia: Optamos pelo referencial
teórico das representações sociais, com enfoque qualiquantitativo, identificado como Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. Foram entrevistados grupos distintos: praticantes de Motociclismo OffRoad/Enduro, de Mountain Bike e Residentes Fixos. Resultados: Foi constatado
que os sujeitos entrevistados não têm clareza em relação às principais diferenças entre os
conceitos de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos naturais e recursos ambientais.
As relações que os sujeitos entrevistados estabelecem com o meio ambiente no Pico da
Ibituruna sinalizam ser o ambiente um mero pano de fundo para a concretização de suas
práticas corporais. O caráter funcional é marcado por relações de puro e simples consumo
dos recursos naturais. Foi possível observar uma postura frente ao ambiente que sugere
traços de distanciamento entre homem e natureza. Conclusão: Consideramos que através
do DSC foi possível desvelar intencionalidades que permeiam tais práticas corporais na
natureza em relação à apropriação e uso dos recursos naturais disponíveis na região de
abrangência deste estudo.
Palavras-chave: Representação social. Práticas corporais. Ambiente

252

ABSTRACT
The time and space can expose that the Ibituruna’s Pike region comes through a continuous
process of appropriation and disorderly environment use. The Motorcycling Off Road/Endurance and Mountain Bike practice can contribute somehow for this natural environment
mischaracterization in the related region, considering the natural resources uses for realization of his corporal practices. The dwellers compound an already established territory,
producing and reproducing territorialities, loaded of local belonging feelings, born and
raised in the region, occupying and exercising social practices conquered over time. The
reported nature corporal practices practitioners, uses the dwellers territory to realization of
their sports, breaking territorial boundaries, territorializing, appropriating the space without
the owners aware their presence. Objective: To analyze the social representation of the environment of residents and Motorcycling Off Road/Endurance and Mountain Bike practitioner’s non-residents in the Ibituruna’s Pike to identify the functionality and territorialities symbolism. Methodology: We opted for the social representation’s theoretical methodological
framework, with qualitative approach, called Collective Subject Discourse (CSD). Different
groups were interviewed: Motorcycling Off Road/Endurance and Mountain Bike practitioners and fixed residents. Results: It was observed that among the practitioners, the natural
environment is just a simple stage for the sports and leisure role. For the dwellers the natural
environment is a subsistence place. For the both spacing traces between human-nature relations were realized. Conclusion: through CSD we could unveil intentionality that underlying
these nature bodily practices in the appropriation and available natural resources use in
this study region.
Keywords: Social representation. Bodily practices. Environment.
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RESUMO

ABSTRACT

Esta dissertação analisa o Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural – Cultura Viva a partir da teoria da Gestão Integrada do Território. Foi
elaborada no contexto do Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território.
Representa, assim, uma expectativa de diálogo entre os campos teóricos dos estudos territoriais e da gestão pública. Inicialmente, apresenta os elementos da teoria da Gestão
Integrada do Território, salientando a importância das questões de identidade e cultura,
como também as perspectivas dessa teoria para as políticas públicas. Depois, por meio
de uma pesquisa documental, na qual foram priorizadas as vozes dos principais gestores
e dos documentos oficiais do Programa, busca compreender os conceitos de cultura e
gestão pública na área da cultura que fundamentam o Programa Cultura Viva. Finalmente,
analisa as principais dificuldades relacionadas à gestão pública de cultura. Ao término
deste estudo, observou-se que o Programa Cultura Viva demonstra ser eficiente na organização de diferentes grupos sociais, mas seus processos geralmente são incompatíveis com
as dinâmicas dos Pontos de Cultura. Isso sugere uma gestão integrada desse Programa a
partir de cada território, com a adequação dos seus instrumentos de convênios e redes e
a aproximação dos produtores culturais. Como pontos importantes para outras pesquisas,
esta dissertação indica as questões relativas à formação e fomento na área da cultura e
seus territórios.

This dissertation analyses the National Program for fostering of Cultural Diversity and Citizenship - Cultura Viva (“Living Culture”) in accordance to the views on the theory of Integrated Territorial Management. It was based on the context of the Interdisciplinary Master
Course on Integrated Territorial Management. It is an effort to provide a dialogical approach between the theoretical field of territorial and public administration studies. Firstly, it
presents the concepts of the theory of Integrated Territorial Management by showing the
relevance of identity and culture issues as well as the perspectives for the theory regarding
public policies. Furthermore, a research was carried on with its focus on the voices of the
most important managers and its official program documents, seeking to understand the
concepts of culture and public administration in the field of culture that provide foundation
to the ‘Cultura Viva’ Program. Finally, it analyses the main difficulties related to the public administration of culture. In the end, it was noticed that the ‘Cultura Viva’Program demonstrates
to be efficient on organizing different social groups, even though the way it functions is not
compatible with that of ‘Pontos de Cultura’. Thus, it suggests an integrated management
based on each territory, including the adjustment of agreements and partnership instruments, and the relationship of cultural producers as well. In order to provide relevant topics
to other researches, this dissertation indicates issues related to the formation process and
fostering in the field of culture and its territories.

Palavras-chave: Gestão Integrada do Território. Gestão Pública. Programa Cultura Viva.
Interdisciplinaridade

Keywords: Integrated Territorial Management. Public Administration. “Cultura Viva” Program
(Living Culture Program). Interdisciplinarity.
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RESUMO
A cidade de Governador Valadares é marcada pelo fenômeno da migração internacional
que atingiu proporções significativas na década de 1980. Com a crise econômica que
afetou principalmente países que recebiam grande número de emigrantes Valadarenses,
como Estados Unidos e Portugal, estudos realizados, mostraram que, um grande número de
emigrantes retornou por perceberem que os ganhos já não compensavam os custos e também pela condição de ilegalidade que se encontravam nestes países. Junto a muitos desses retornados vieram também seus filhos, alguns já adolescentes e outros ainda crianças,
que se inseriram nos variados espaços educacionais da cidade, mas que também trouxeram junto a si toda uma perspectiva educacional e valores culturais do contexto social vivido anteriormente. Os espaços educacionais são territórios que conferem aos estudantes
as possibilidades e perspectivas para a definição do seu projeto de vida. Neste contexto,
o objetivo desta dissertação é analisar qual a influência da experiência migratória na
construção do projeto de vida de estudantes compreendidos na faixa etária entre 15
e 20 anos que estão cursando o ensino médio em Governador Valadares. A pesquisa se
justifica pela necessidade de buscar compreender os efeitos da emigração internacional
no território, especificamente, no que diz respeito ao projeto de vida de adolescentes e
jovens retornados que vivenciaram diferentes experiências educacionais decorrentes de
projetos migratórios seus ou de seus responsáveis. Para o desenvolvimento deste trabalho,
foram selecionadas através de sorteio 5% do total das escolas de Governador Valadares,
ou seja, 13 escolas, nas quais foi realizado um levantamento do número de alunos que se
enquadra no perfil dos sujeitos da pesquisa. Após este levantamento além da pesquisa
bibliográfica e documental sobre o tema, foram realizadas 14 entrevistas semiestruturadas,
como técnica de coleta de dados utilizada para acessar as informações que possibilitassem resposta do problema e o atendimento aos objetivos propostos. Os resultados
obtidos permitem considerar que a maioria dos jovens estudantes foram impactados pela
experiência migratória e tem como projeto de vida a continuidade dos estudos, através
da inserção em curso superior e planejam realizar seus planos futuros no território brasileiro. O projeto de emigrar, quando aparece, é como um plano secundário, em geral, uma
opção aos estudos.

ABSTRACT
The city of Governador Valadares is marked by the phenomenon of international migration
which reached significant proportions in the 1980s With the economic crisis that affected
mainly countries receiving large numbers of immigrants Valadarenses, as the United States
and Portugal, studies have shown that a large number of migrants returned by realizing that
no longer outweigh the costs and gains also the illegality of condition they were in these
countries. Along with many of these returnees also came their children, some as teenagers
and others still children, which were inserted in various educational areas of the city, but
also brought along to you all an educational perspective and cultural values of the social
context lived previously. Educational spaces territories that give students the possibilities
and prospects for the definition of their design life. In this context, the aim of this work is to
analyze the influence of migratory experience in the construction of student life project in
the age group between 15 and 20 years who are attending high school in Governador
Valadares. The research is justified by the need to try to understand the effects of international migration in the territory, specifically with regard to the project of life of adolescents
and young returnees who have experienced different educational experiences arising from
their migratory projects or caretakers. To develop this work were selected by lottery 5% of
Governador Valadares schools, or 13 schools, in which a survey was made of the number
of students who fits the profile of the research subjects. After this survey beyond the bibliographic and documentary research on the subject, there were 14 semi-structured interviews
as data collection technique used to access the information that would enable problem
response and the fulfillment of objectives. The results support the conclusion that the majority
of young students were affected by the migration experience and its life plan to continue
their studies through the upper ongoing insertion and plan to carry out its future plans in
Brazil. The project to emigrate, when it appears, is as a secondary plan in general, an option
to studies.
Keywords: Education, Youth, Immigration, life projects, Territory
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RESUMO
A contemporaneidade é marcada por uma série de problemas sociais cujas dimensões têm
desafiado a capacidade de resposta e solução por parte de atores diversos, dentre eles,
a comunidade científica. Dentre esses desafios, inclui-se a caracterização adequada dos
territórios, em que se inserem a eclosão das famigeradas crackolândias (cenas de uso de
crack e outras drogas) e as territorialidades desses espaços de confusão entre o público
e o privado, o lugar e o não-lugar e, mais ainda, entre o domínio e a apropriação destes.
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo verificar como se caracteriza um dos
principais territórios de usuários de crack em Governador Valadares, mais especificamente
a cena de uso próxima ao Mercado Municipal. Como metodologia, adotou-se como principal método de procedimento o monográfico, de modo a estudar o tema profundamente,
observando a sua respectiva delimitação temática, temporal e geográfica. Quanto ao
conceito operativo, procedeu-se à abordagem bibliográfica e documental, destacando-se nesta última, a análise das imagens do vídeo monitoramento do Programa “Olho Vivo”,
que por suas especificidades, foram analisadas separadamente das demais fontes documentais. Em complemento a esses métodos, realizou-se o trabalho de campo que consistiu
nas “caminhadas” sugeridas por Michel de Certeau, a fim de verificar os aspectos do local
e as suas práticas cotidianas. Ao final deste trabalho, foi possível reunir indícios suficientes
de comprovação da hipótese principal, no sentido de que o território da crackolândia
estudada é formado principalmente por seus aspectos materiais, e também identificar a
articulação dos autores territoriais presentes. Por fim, foram feitas sugestões para estudos
futuros acerca do território do crack em ângulos diferentes, assim como são sugeridas mudanças de procedimentos e políticas públicas adequadas às singularidades do território
em estudo.

ABSTRACT
The contemporaneity is marked by a series of social problems whose dimensions have challenged the response and solution ability by various actors, including the scientific community. Among these challenges, included the proper characterization of the territories, they are
part of the arising of the notorious cracklands (crack cocaine use scenes and other drugs)
and the territoriality of these areas of confusion between the public and the private, the
place and the non-place and even more so between the domain and the appropriation of
these. In this sense, this research aimed to verify how is characterized one of the main territories of crack users in Governador Valadares, more specifically the use scene next to the
Municipal Market. As methodology was adopted as the primary method of procedure the
monographic one, in order to study the theme deeply observing their respective thematic,
temporal and geographical delimitation. About the operating concept, it proceeded to
the bibliographic and documentary approach, with emphasis on the latter to analyze the
images of the video monitoring of the “Olho Vivo”, which by their specificities, were analyzed
separately from the other documentary sources. In complement to these methods, there was
the field work that consisted of “caminhadas” (walking) suggested by Michel de Certeau
in order to verify the aspects of the site and its daily practices. At the end of this work, it
was possible to gather enough evidence proving the main hypothesis in the sense that the
territory of the studied crackland is mainly formed by material aspects, and also to identify
the articulation of territorial authors present. Finally, suggestions were made for future studies
on the territory of the crack at different angles, as are also suggested procedures changes
and public policy suited to the uniqueness of the territory under study.
Keywords: Territory. Crack cocaine. Crackland. Public policy. Governador Valadares.
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RESUMO
A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero Aedes que apresenta
grande potencial de expansão em praticamente todos os continentes do globo. No Brasil,
país com maior quantidade de casos notificados nas Américas, a doença é considerada
um relevante problema de saúde pública. A participação da população no combate à
dengue é considerada essencial para o êxito do controle da doença. Este estudo objetivou identificar o conhecimento e fontes de informações relacionadas à dengue entre
indivíduos residentes em territórios de alta incidência de notificação da doença na cidade de Pedra Azul, Minas Gerais, Brasil. Trata-se de um estudo observacional, descritivo
não experimental e de corte transversal, que utiliza abordagem quantitativa e qualitativa.
Participaram desta pesquisa 144 indivíduos notificados e não notificados com a doença,
com 18 anos ou mais, funcionalmente independentes, que residiam na região Centro e no
bairro Plataforma, considerados dois territórios com maior notificação de dengue no ano
de 2013 na cidade de Pedra Azul. Para a coleta de dados foi aplicado uma entrevista
semiestruturada com questões relacionadas a dados sociodemográficos, comunicação/
informação, conhecimento sobre a dengue e a Técnica de Associação Livre de Palavras
(TALP). Para análise dos dados quantitativos, foi utilizado o programa Ensemble de Programmes Permettrant L`Analyse dês Évocations (EVOC) e o Office Excel 2007. Os dados
qualitativos foram analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Os
resultados demonstram que a amostra possui maior porcentagem de adultos jovens (44,4%)
e baixa frequência de idosos (20,1%). Quanto à classificação econômica foram identificadas as classes D (32,6%), C2 (29,1%), C1 (20,1%), B2 (8,33%), B1 (6,94%) e A2 (2,77%). Com
relação ao gênero 78,5% são mulheres e 21,5% homens. Pode-se observar no Centro maior
porcentagem de indivíduos com ensino médio completo (43,0%) e no Plataforma indivíduos
com ensino fundamental incompleto (40,3%). Quanto à ocupação profissional, 54,1% são
de indivíduos com alguma relação de trabalho (formal ou informal) e 18,7% de aposentados. Evidenciou-se que os entrevistados responderam corretamente a maioria das questões propostas. Na análise comparativa entre notificados (G1) e não notificados (G2), o
G1 demonstrou possuir um nível de conhecimento superior ao G2, porém, o G2 do território
Centro obteve melhores resultados que G1 do bairro Plataforma. As principais fontes de
informação a respeito da dengue foram à televisão, os profissionais de saúde, os materiais
impressos e os carros de som. A principal distinção entre as evocações do núcleo central
para G1 centrou-se nos fatores relacionados à ambiente e transmissão da doença (lixo e
picada), e para G2 a necessidade de prevenir e a consequência da doença (cuidado
e perigosa). Na Análise do Bardin identificou quatro (4) categorias: fator ambiental (água
parada), agente transmissor da doença (mosquito), sinais e sintomas da doença (dor,
febre e diarreia) e ações de prevenção à doença (limpeza e higiene). Pode-se concluir
neste estudo que há possíveis evidências de que o nível de conhecimento está associado
à escolaridade e renda; e a correlação entre doença e conhecimento é limitada.
Palavras-chave: Dengue. Conhecimento. Fontes de informação. Representações sociais.
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ABSTRACT
Dengue is a disease viral transmitted by mosquitoes of the type Aedes that presents great
potential of expansion in practically all the continents of the globe. In Brazil, country with
bigger quantity of cases notified in Americas, the disease is considered a relevant problem of public health. The participation of the population in the combat to the dengue is
considered essential for the result of the control of the disease. This study aimed to identify
the knowledge and fountains of informations related with dengue between resident individuals in territories of high incidence of notification of the disease in the city from Pedrail
Azul, Minas Gerais, Brazil. It is a study observational, descriptively not experimentally and
of transversal cut, which uses the quantitative and qualitative approach. They announced
of this inquiry 144 individuals notified and not notified with the disease, with 18 years or
more, functionally independent, what we’re residing in the region Center and in the district
Plataforma, which they are two territories with bigger notification of dengue in the year of
2013 in the city from Pedra Azul. For the collection of data an interview semi structured with
questions was applied about date sociodemographic, communication / information, knowledge on the dengue and the Technique of Free Association of Words (TFAW). For analysis of
the quantitative data, there was used the program Ensemble de Ensemble de Programmes
Permettrant L`Analyse dês Évocations (EVOC) and the Office Excel 2007, and the qualitative data were analysed according to the technique of Analysis of Content of Bardin. The
results show that the sample has a higher percentage of young adults (44.4%) and low frequency elderly (20.1%). As for the economic classification classes D were identified (32.6%),
C2 (29.1%), C1 (20.1%), B2 (8.33%), B1 (6.94%) and A2 (2.77%). Regarding gender 78.5% are
women and 21.5% men. It can be seen in the Center higher percentage of people with completed secondary education (43.0%) and in Plataforma individuals with incomplete primary
education (40.3%). As for occupation, 54.1% are individuals with some working relationship
(formal or informal) and 18.7% of retirees. It was evident that respondents correctly answered
most of the questions posed. In the comparative analysis between reported (G1) and not
reported (G2), the G1 has demonstrated a higher level of knowledge to the G2, however,
the G2 territory Center obtained better results than G1 from Plataforma. The main sources
of information about dengue were television, health professionals, printed materials and the
sound of cars. The main distinction between the evocations of the central core for G1 focused on factors related to environment and disease transmission (trash and chopped), and
G2 and the need to prevent the consequence of disease (be careful and dangerous). In
Bardin analysis identi fied four (4) categories: environmental factor (standing water), Agent
transmits the disease (mosquito), signs and symptoms (pain, fever, and diarrhea) and actions
for the prevention of disease (cleaning and hygiene). It can be concluded from this study
that there is possible evidence that the level of knowledge is linked to education and income; and the correlation between disease and knowledge is limited.
Keywords: Dengue. Knowledge. Fountains of information. Social representativos
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RESUMO
A prática de exercícios físicos é apontada como uma atividade importante para a manutenção
da saúde e da autoestima positiva, principalmente quando estes são praticados de forma coletiva, como acontece na fisioterapia realizada em grupo. Este estudo objetivou conhecer a autoestima de idosos participantes de grupos de fisioterapia nos diferentes territórios, Nanuque (MG)
e Pinheiros (ES). Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal, que utiliza
abordagem quantitativa. Participaram desta pesquisa 84 idosos (com 60 anos ou mais), de ambos
os sexos, funcionalmente independentes, participantes de dois grupos de fisioterapia coletiva. Para
a coleta de dados foi aplicado dois instrumentos, um questionário sócio demográfico para conhecer os indicadores de saúde e utilização dos serviços de saúde; e na identificação da Autoestima
foi utilizado o questionário Escala de Rosenberg (1965). Para análise dos dados quantitativos, foi
utilizado o programa “Software Package for the Social Sciences” (SPSS for Windows, version 17.0,
SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Os resultados demonstraram que a idade mínima estabelecida para
participar do estudo foi de 60 anos. No Grupo 1 a idade máxima encontrada entre os idosos foi
de 85 anos, com uma média de 67,8 anos (dp = 6,0). Evidenciou-se que neste grupo todos os
participantes eram mulheres (n=45). A idade máxima encontrada entre os idosos do Grupo 2 foi
de 84 anos, com uma média de 69,4 anos (dp = 5,5), a maioria dos participantes era de mulheres
(89,7%) e apenas 10,3% de homens. Pode-se observar que a amostra estudada (n=84) possui maior
porcentagem de idosos viúvos (41,7%) e baixa frequência de união estável (2,4%). Com relação
à escolaridade verificou-se que nos dois territórios pesquisados (G1 e G2) pequeno ou nenhum
nível de escolaridade, 50% dos idosos estudaram entre a 1ª e 4ª série e 22,6% são considerados
analfabetos, entretanto notou-se neste estudo que ainda é elevado o número de idosos que não
sabem ler e escrever, 22,2% do Grupo 1 e 23,1% do Grupo 2. Quanto à Situação de Trabalho,
constatou-se que 54,8% dos idosos pesquisados são aposentados. Em relação à vivência familiar observou que 34,5% dos idosos vivem sozinhos e 30,9% vivem como companheiro. O dado
relacionado à Renda Familiar demonstrou que a maioria dos idosos (92,8%) vive com uma renda
mensal de 1 a 2 salários mínimos. A maioria dos idosos (78,6%) procurou os serviços de saúde nos
últimos 06 meses. Com relação ao número de medicamentos usados habitualmente nos últimos 06
meses 57,1% dos idosos utilizam entre 1 e 3 medicamentos habitualmente, porém quanto ao número
de doenças diagnosticadas pelo Médico do SUS, observou-se que 42,8% relataram ter uma (1)
doença e 29,7% terem duas (2). A Escala de Autoestima evidenciou que a maioria dos indivíduos
(91,6%) do Grupo 1 e Grupo 2 (n=84) aproximaram-se das pontuações máximas relacionadas as
perguntas tanto positivas, “Concordo” e “Concordo Plenamente”, quanto negativas, “Discordo” e
“Discordo Plenamente”, dessa maneira, em ambos, uma pontuação alta (acima de 25), considerado
na escala de autoestima elevada. Nenhum indivíduo obteve pontuação menor que 15, ou seja,
não houve presença de sujeito classificado com baixa autoestima. Pode-se concluir que a maioria
dos idosos (88,8%) apresentou autoestima elevada. Provavelmente, a fisioterapia coletiva tenha
contribuído como um instrumento de atuação relevante para a elevada autoestima desses idosos.

ABSTRACT
The practice of physical exercises is pointed out as an important activity for the maintenance of
health and positive self-esteem, especially when they are practiced in a collective way, as happens
in physical therapy in group. This study aimed to identify the self-esteem of elderly participants of
groups of physiotherapy in the different territories, Nanuque (MG) and Pine (ES). It is an observational
study, descriptive, cross-sectional, which uses quantitative approach. Participated in this research 84
elderly (60 years or more), of both genders, functionally independent, participants of both groups of
physiotherapy collective. For the data collection was applied two instruments, a sociodemographic
questionnaire to know the indicators of health and use of health services; and the identification of
Self-esteem was used the questionnaire Scale Rosenberg (1965). For the analysis of the quantitative
data, we used the program “Software Package for the Social Sciences (SPSS for Windows, version
17.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). The results showed that the minimum age established to participate
in the study was 60 years. In Group 1 the maximum age found among the elderly was 85 years, with
an average of 67.8 years (sd = 6.0). It was evident that in this group, all participants were women
(n= 45). The maximum age found among the elderly in Group 2 was 84 years, with an average of
69.4 years (sd = 5.5), the majority of the participants were women (89.7 %) and only 10.3% of men. It
can be observed that the sample studied (n= 84) has the highest percentage of elderly widowed
(41.7 %) and low frequency of stable union (2.4 % ). With respect to education level it was found
that in the two territories surveyed (G1 and G2) little or no schooling, 50% of the elderly patients
studied between the 1ST and 4TH grade and 22.6% are considered illiterate, however it was noted
in this study that is still high the number of elderly people who do not know how to read and write,
22.2% in group 1 and 23.1% in group 2. The working situation, it was found that 54.8% of the elderly
respondents are retired. In relation to family life observed that 34.5% of the elderly living alone and
30.9% live as companion. The data related to family income showed that the majority of older people (92.8 %) live with a monthly income of 1 to 2 minimum wages. The older people (78.6 %) sought
health services over the past 06 months. Regarding the number of drugs used commonly in the last
06 months 57.1% of the elderly using between 1 and 3 medications usually, but as the number of
diseases diagnosed by the physician of the SUS, it was observed that 42.8% reported having one(1)
disease and 29.7% had two (2). The Self-esteem scale showed that the most individuals (91.6 %)
of Group 1 and Group 2 (n= 84) were closer to the high scores related questions both positive, “I
agree” and “Strongly agree”, and negative, “I disagree” and “Strongly Disagree”, this way, in both, a
high score (above 25), considered the scale of high self-esteem. None of them scored less than 15,
that is, there was no presence of subject rated low self-esteem. It can be concluded that most elderly
(88.8%) had high self-esteem. Probably the collective physiotherapy has contributed as an important
performance tool for high self-esteem of the elderly.
Keywords: Elderly; Self- Esteem; Physiotherapy Group; Territory
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RESUMO
Tramitam no Congresso Nacional propostas de emendas constitucionais relacionados à
segurança pública. Estas configuram -se em tentativas de respostas do Poder Legislativo
ao clamor popular pelo fim da violência social, um dos principais desafios na atualidade.
Em termos globais tais propostas fundamentam-se na ideia de que a desmilitarização é
a principal ação a ser perpetrada em prol da resolução do problema. O objetivo deste
estudo é conduzir uma reflexão sobre as propostas de emendas constitucionais de desmilitarização das polícias militares estaduais. Para isto partiu-se de um levantamento de
dados secundários constituídos de fontes bibliográficas, manuais da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, projetos de lei e propostas de emendas constitucionais. Como
marco teórico adotou-se a perspectiva territorial, sobretudo a partir das noções de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Com base na literatura observa-se
que os defensores da desmilitarização consideram esta como solução para o problema
da violência. Suas proposições desconsideram os reais entraves da Segurança Pública
brasileira, sobretudo por cultuarem a crença de que o crescimento de casos de homicídios é, em geral, decorrente da inabilidade de policiais em lidar com situações em que
este risco é iminente. Seus argumentos em prol da desmilitarização carecem de estudos
científicos que demonstrem seus reais benefícios. Conclui-se que as primeiras alterações a
serem implementadas em prol da redução da violência não seria a desmilitarização, mas a
modernização da legislação que envolve a segurança pública, bem como maiores investimentos na formação e na assistência ao policial militar. Tais alterações cumpririam duplo
papel: aprimorar a qualidade técnica do profissional com vistas ao melhor atendimento à
comunidade; fortalecer as ações de prevenção e combate à criminalidade.

ABSTRACT
Currently there are some proposals for constitutional amendments related to public safety
in Congress. These proposals constitute in attempts of the Legislative Power to replies the
popular clamor for the end of social violence, one of the main challenges today. In global
terms these proposals are based on the idea that demilitarization is the main action to solve
the problem. The aim of this study is to conduct a reflection on proposals for constitutional
amendments of demilitarization of the state military police. For this, was made a survey of
secondary data constituted by bibliographical sources, military police of Minas Gerais
manuals, draft laws and proposed constitutional amendments. As a theoretical framework
it was adopted the territorial perspective, especially from the notions of territorialization,
deterritorialization and reterritorialization. Based on the literature it is observed that the
demilitarization defenders consider this as the solution to the problem of violence. Their proposals ignore real barriers of the Brazilian Public Security, especially by worshiping the belief
that the growth of homicides is generally due to the police’s inability to deal with situations
where this risk is imminent. His arguments in favor of demilitarization require of scientific studies
which demonstrate your real benefits. We conclude that the first changes to be implemented
towards the reducing violence would not be demilitarization, but the modernization of legislation involving public safety, as well as incr eased investments in training and assistance
to the military police. Such changes would fulfill a dual role: to improve the technical quality
of the police aiming at the best attendance to the community; to strengthen the prevention
and combating of crime.
Keywords: Visceral leishmaniasis. Spatial distribution. Canine seroprevalence.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância de se dispensar um
tratamento isonômico ao trabalhador estrangeiro dentro do território brasileiro. Trata-se
de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de cunho exploratório, realizada através
do procedimento técnico de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Na primeira fase
do estudo, utilizou-se como fonte de dados normas jurídicas reguladoras do trabalho do
imigrante estrangeiro no território brasileiro, a fim de analisar em que medida as referidas
normas, no campo teórico, garantem a igualdade de tratamento entre os trabalhadores
nacionais e os estrangeiros. Já na segunda fase do estudo, realizou-se análise jurisprudencial de decisões emanadas dos Tribunais Trabalhistas brasileiros com o objetivo de
verificar, na prática, a forma com que o Poder Judiciário tem interpretado e aplicado as
normas que regulam o labor do imigrante estrangeiro no Brasil. Espera-se que esta pesquisa possa servir como suporte para melhor compreensão dos problemas que rondam o
imigrante estrangeiro no território brasileiro e, assim, possa contribuir para o surgimento de
novos debates e estudos em torno da necessidade de ampliação da proteção jurídica
ao trabalho do imigrante no Brasil.

ABSTRACT
This study aims to demonstrate the need to give equal treatment to a foreign worker within
the Brazilian territory. This is a research with qualitative approach, of an exploratory nature,
accomplished through the technical procedure of bibliographical and jurisprudential research. In the first phase of the study, it was used as a data source regulatory legal standards
of the foreign immigrant labor in Brazil in order to examine to what extent those standards, in
theory, guarantee equal treatment between national workers and foreigners. In the second
phase of the study, there was judicial review of decisions emanating from the Brazilian labor
courts in order to verify in practice the way the judiciary has interpreted and applied the
rules concerning to the work of foreign immigrants in Brazil. It is expected that this research
can serve as a support for better understanding of the problems that plague the alien immigrant in Brazil and thus may contribute to the emergence of new debates and studies on
the need to expand the legal protection to the work of immigrant in Brazil.
Keywords: Labor Legislation. Foreign immigrant. Equality.
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RESUMO
No Brasil, desde seu descobrimento, institui-se uma rede de imigração que estabeleceu um fluxo de
cultura e conhecimentos construindo e modificando, por meio do tempo, seu espaço territorial. Os
intensos fluxos migratórios participaram do processo de criação da história que pode ser percebida pelo próprio ambiente que escreveu e escreve o cronológico das coisas permitindo a leitura,
indissociável, do território por meio do espaço e do tempo. As imigrações italianas, japonesas, americanas e portuguesas são marcos que traçaram o perfil do Brasil como um país de imigrantes. Por
motivações variadas, atendendo a anseios políticos, essas imigrações não ocorreram de maneira
voluntária, mas sim foram intencionalmente introduzidas no contexto social do país. A partir da década de 1980, no cenário populacional brasileiro, percebe-se um movimento migratório contrário.
Algo tido como novo e surpreendente começa a modificar o perfil brasileiro colocando-o, também,
como um país de emigrantes. A emigração no Brasil, no que pese ter seu marco inicial nos anos
de 1960, vai se ascender na década de 1980 com ênfase na migração para os Estados Unidos
da América (EUA). As primeiras emigrações em número expressivo ocorreram na cidade de Governador Valadares-MG. Naquela ocasião, alguns valadarenses da classe média emigraram para os
EUA por meio de intercâmbio estudantil. Após o retorno para o Brasil, esses primeiros emigrantes
traziam informações à população de Governador Valadares acerca do que viram e viveram nos
EUA. O fluxo de informações criou as primeiras redes que impulsionou a emigração na região de
Governador Valadares caracterizando-a, mais tarde, como uma região de emigrantes. O fenômeno impactou na cidade de Governador Valadares em toda sua dimensão. A economia, cultura,
os sociais entre outros setores foram influenciados e transformados pelas relações criadas pelas
migrações. A Polícia Militar de Minas Gerais, representada pela Oitava Região em Governador
Valadares, também foi impactada pelo movimento. Vários policiais foram conduzidos, por diversos
fatores, a fazerem parte dessa rede de emigrantes que ali se constituiu, e o fenômeno incidiu de
tal maneira que dos 286 policiais militares de todo o Estado que desertaram para migrar para os
EUA, 138 pertenciam à Oitava Região de Polícia sediada em Governador Valadares, confirmando
que aquele território era de acentuada cultura migratória. Assim, objetivo principal desta pesquisa
é compreender quais foram os impactos da experiência migratória na percepção do território pelo
policial militar que foi reintegrado após o retorno; o que foi demitido e o que, ainda, permanece no
país de destino. Portanto, foram realizadas entrevistas em profundidade para a coleta de dados
que permitiram a maior proximidade da realidade, tendo sido categorizado o grupo de militares:
retornados e reintegrados, retornados e demitidos e não retornados. Concluiu -se, assim, que os três
grupos tiveram a percepção do território modificada após a experiência migratória e que, entre
outros fatores, o que se destacou na tomada de decisão de migrar foi a certeza de no retorno
poder reintegrar-se no serviço policial militar, em virtude da ausência de uma norma que os punisse
com a demissão.
Palavras-chave: deserção – migração – território
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ABSTRACT
Ever since the discovery of Brazil, an immigration network established aflow of both, culture and
knowledge that has helped to shape, and at the same time modifying its territorial space throughout
time. The very intense migratory flow that have participated in the the creative historic process, can
be noticed in the environment itself that wrote and writes the chronology of things, thus, allowing us a
reading, inseparable, from the territory through space and time. The Italian, Japanese, American, and
Portuguese immigrations are touchstone that shaped Brazil‟s profile as a country of immigrants. By
varied motivations, and or, catering to political aspirations, those immigrations did not occur voluntarily, but they were, otherwise, intentionally introduced in the social context of the country. Starting
in the first decade of 1980, we notice an opposite migratory movement in the Brazilian population
scenario; something perceived as new and surprising begins to alter the Brazilian profile, placing
Brazil as an emigrant country as well. The emigration in Brazil, in spite of having its initial milestone
in the beginning of the 60s, will rise in the 80s with emphasis in the migration to the USA. The first
emigration in expressive numbers occurred first from the city of Governador Valadares-McGlinn that
occasion, middle class citizens inhabitants of Gov. Valadares, emigrated to USA through student
exchange programs. After their return to Brazil, those first emigrants would bring information to the
people of their city about what they as emigrants had seen and experienced in the US. The flow of
information brought by the returning students, propelled the first emigration network from that city,
which later on, characterized Governador Valadares and surroundings, as the region of emigrants.
The emigration phenomenon impacted the city in all its dimension: the economy, the culture, the
socio sectors, among others, were influenced and transformed through the relationships created by
the emigration. The Military Police of Minas Gerais, represented by the Eighth Region in Governador
Valadares, was also impacted by the emigrant movement factor. Many from the police force were
driven by various factors to be apart of the emigrant network that existed in that region; so much
as, that from the 286 police manpower that belonged to the whole state of Minas Gerais who have
deserted the military to emigrate to the USA, 138 belonged to the Eighth Military Region of the
Police based in Governador Valadares, confirming once more the accentuated migratory culture in
the above mentioned region. Thus, the main objective of this research is to understand what was the
impact of the migratory experience in the perception of the territory by the military police group that
was reinstated after returning, the group that was dismissed, and the one that still remains abroad.
Therefore, interviews were done in depth to collect data that would permit a closer proximity of the
reality; the groups were characterized as follow: returning and reinstated military, returning and dismissed military, and non-returning military. As a result, it is concluded that the three groups had their
perception of the region modif ied after the immigratory experience, and that among other factors,
the highlight in making a decision to migrate, was the certainty that in returning, the possibility to be
reinstated in their military position again would be granted, in the absence of a norm that would
have punished them with a dismissal.
Keywords: desertion - migration - territory
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RESUMO
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é legitimado pela Política Nacional
de Atenção às Urgências e propõe atender os diversos agravos às vítimas de urgências
e emergências clínicas, traumáticas ou outras, visando a manutenção da vida e/ou a minimização de sequelas. Esta pesquisa teve por objetivo descrever os Perfis Multidimensionais
das vítimas atendidas pelo SAMU no município de Governador Valadares - MG no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2011. Trata-se de um estudo descritivo, de corte
transversal, que utiliza abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada utilizando
dados secundários inseridos nos Relatórios de Atendimentos dos Socorristas (RAS), disponíveis nos arquivos do SAMU de Governador Valadares, originando um banco de dados
no Software Sphinx Survey – Edição Léxica. Posteriormente, esses dados foram analisados
por meio do software Postgre SQL 9.3. Para a construção dos Perfis Multidimensionais das
vítimas utilizou-se o método Grade of Membership (GoM). A análise multivariada dos dados
pelo GoM permitiu a construção de 03 perfis tanto para os atendimentos do tipo trauma
quanto para os clínicos: O Perfil trauma de nº 01 - construído por sua maioria de vítimas
de quedas de altura – com uma prevalência de 6,27% da amostra; Perfil 02 – Vítimas de
agressões físicas e outras causas – formado por 7,31%; Perfil 03 – Vítimas de acidentes
de trânsito – o mais prevalente entre os de trauma, representando 35,88% da amostra. Os
perfis clínicos: Perfil 01 – formado por vítimas de emergências cardiovasculares e outras
causas – agrupou 20,92% da população; Perfil 02 – Vítimas de emergências respiratórias,
gastrointestinais e neoplasias – é o perfil clínico de menor prevalência 17,76%; Perfil 03 –
Vítimas de distúrbios psiquiátricos e outras causas – dentre todos os clínicos o de maior
prevalência 21,71%. Pode-se concluir que foram obtidos dois perfis, um de trauma -constituído de vítimas de quedas de altura; de agressões físicas e de acidentes de trânsito. E
outro clínico – formado por vítimas de emergências cardiovasculares e outras causas; de
emergências respiratórias, gastrointestinais e neoplasias; de distúrbios psiquiátricos. Espera-se que esses dados possam subsidiar aos gestores locais informações necessárias para
futuras reorganizações e melhoramento tanto do serviço quanto do atendimento.

ABSTRACT
The Mobile Emergency Service (SAMU) is legitimized by the National Emergency Care Policy
and proposes to meet several conditions to victims of emergencies and clinical emergencies,
traumatic or otherwise, for the maintenance of life and / or minimization of consequences.
This research aimed to describe the Multidimensional profiles of victims assisted by SAMU
in Governador Valadares - MG from January 2006 to December 2011. This is a descriptive, cross-sectional, using a quantitative approach. Data collection was performed using
secondary data entered in Calls Reports of First Responders (RAS), available in SAMU file
Governador Valadares, creating a database in the Software Sphinx Survey - Lexical Edition.
Subsequently, these data were analyzed using the Postgres SQL 9.3 software. For the construction of Multidimensional profiles of victims used the method Grade of Membership (GoM).
Multivariate analysis of the data by the GoM allowed the construction of 03 profiles for
both the care of trauma type as for clinicians: The Profile number of trauma 01 -constuído
by mostly victims of falls from a height - with a prevalence of 6.27 % of the sample; Profile 02
- Victims of physical abuse and other causes - made up 7.31%; Profile 03 - Victims of traffic
accidents - the most prevalent among trauma, representing 35.88% of the sample. Clinical
profiles: 01 - formed by victims of cardiovascular emergencies and other causes - grouped
20.92% of the population; Profile 02 - Victims of respiratory emergencies, and gastrointestinal cancer - is the clinical profile of lower prevalence 17.76%; Profile 03 - Victims of psychiatric disorders and other causes - among all clinicians the most prevalent 21.71%. It can
be concluded that both profiles were obtained, a trauma - consisting of victims of falls from
heights; physical assaults and t raffic accidents. And another clinical - formed by victims
of cardiovascular emergencies and other causes; respiratory emergencies, gastrointestinal
and cancer; of psychiatric disorders. It is expected that these data may support the local
management information necessary for future reorganization and improvement of both the
service as of care.
Keywords: Search and Rescue; Prehospital Care; Emergency Medical Services. External
causes, accidents.
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RESUMO
O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) preconiza estratégias
de melhoria da qualidade da assistência à saúde da mulher, tendo, como paradigma
conceitual, as ações de humanização no pré-natal, parto e puerpério. A humanização da
assistência engloba um cuidado holístico com a mulher, levando em consideração além da
parte clínica, questões sociais, emocionais e familiares. Este estudo objetivou conhecer a
percepção das gestantes usuárias do PHPN sobre o suporte familiar e sua interferência na
realização do pré-natal proposto pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, que utiliza abordagem quantitativa e qualitativa. Participaram
desse estudo 24 gestantes, com 18 anos de idade ou mais, funcionalmente independentes,
usuárias da Estratégia de Saúde Família (ESF) e assistidas pelo PHPN, na zona urbana de
um município do leste mineiro. A coleta de dados foi realizada utilizando um questionário
aplicado em forma de entrevista e o teste psicológico Inventário de Percepção do Suporte Familiar (IPSF). As variáveis quantitativas incluídas no questionário foram: caracterização
da amostra, dados da assistência pré-natal e composição familiar; e as qualitativas: caracterização e suporte familiar. Para análise dos dados quantitativos do questionário foi
utilizado o software Sphinx Léxica, versão 5.1.0.4., os qualitativos foram analisados segundo
a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). No entanto, os quantitativos do teste
foram pelo crivo corretor do próprio teste. Os resultados demonstraram que as gestantes
possuem uma média de idade de 26,8 anos (± 8,8), vive em união estável (46%), metade
possui 11 anos de estudo, e 59% vivem com um rendimento familiar mensal de um salário
mínimo e meio (R$1.086,00). As categorias demonstraram que as gestantes percebem a
importância da família na formação do sujeito e da sociedade. Também reconhecem sua
relevância nos momentos de crise e transição que ocorre no percurso da vida. Os tipos
de configurações familiares detectadas com maior frequência entre as gestantes foram de
famílias reconstituídas e extensas. Pode-se concluir que as gestantes têm uma percepção
mais positiva que negativa sobre suporte familiar e apresentam um nível médio-baixo de
suporte familiar, o que provavelmente pode interferir na realização do pré-natal proposto
pelo PHPN.

ABSTRACT
The Humanization Program of Prenatal Care and Birth (PHPN) recommends strategies to
improve quality of care to women’s health, and, as a conceptual paradigm, humanization
actions in prenatal, delivery and post partion. The humanization of care encompasses a
holistic care to the woman, taking into account beyond the clinical part, social, emotional
and family aspects. This study examined perceptions of PHPN pregnant women on family
support and interference in realization of prenatal proposed by the Ministry of Health. This
is a descriptive, cross-sectional, using quantitative and qualitative approach. Participants
were 24 pregnant women, 18 years of age or older, functionally independent, users of the
Family Health Strategy (ESF) and assisted by PHPN, in the urban area of a city in the east
of Minas Gerais. Data collection was performed using a questionnaire as an interview and
psychological testing of Inventário de Percepção do Suporte Familiar (IPSF). Quantitative
variables included in the questionnaire were: characterization of the sample, the prenatal
care data and family composition; and qualitative: characterization and family support.
For quantitative analysis of the survey data we used the Sphinx Lexical software, version
5.1.0.4., The qualitative data was analyzed according to Bardin’s Content Analysis Technique (2011). However, the quantitative test was screened by the test corrector itself. The
results showed that pregnant women have an average age of 26.8 years (± 8.8), have in
stable relationships (46%), half have 11 years of schooling, and 59% live with a monthly income of a minimum wage and a half (R $ 1,086.00). The categories have shown that pregnant
women realize the importance of family in the formation of the subject and society. They
also recognize its relevance in crisis and transition moments occurring in the course of life.
The types of family configurations detected more frequently among pregnant women were
reconstructed and extended families. It can be concluded that pregnant women have a
more positive than negative perceptionabout family support and have a medium-low level
of family support, which can probably interfere in the performance of prenatal proposed by
PHPN.
Keywords: Humanization Program of Prenatal Care and Birth, IPSF, family support, pregnant,
prenatal
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RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, crônica, degenerativa, caracterizada pela presença de níveis pressóricos elevados. A baixa adesão
ao seu tratamento representa um problema mundial por piorar os resultados terapêuticos
e aumentar os custos dos sistemas de saúde. A melhora da adesão reduz a mortalidade,
internações, custos médicos, além de promover o bem-estar dos pacientes. Este trabalho
objetivou identificar de que forma as Representações Sociais relativas à Hipertensão Arterial Sistêmica exercem influência sobre a adesão ao tratamento da doença e controle
da PA. A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi o referencial teórico utilizado no processo de apreensão e análise, tendo sido considerados dados de natureza quantitativa
e qualitativa fornecidos pelos participantes. Trata-se de um estudo transversal, descritivo,
cuja amostra foi constituída por 641 hipertensos funcionalmente independentes, sorteados
aleatoriamente, cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família e Programas de Agentes Comunitários de Saúde do município de Governador Valadares-MG, com idade de
40-59 anos (Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Os dados foram obtidos por meio
de Entrevista Estruturada, realizada nos domicílios dos participantes. Para análise destes
utilizou-se os softwares Sphinx Lexica e EVOC. Os participantes foram submetidos ao teste
de Morisky-Green (1986) e a aferição da Pressão Arterial (PA), sendo assim identificados:
G1 (não aderidos) com 65 indivíduos; G2 (aderidos, com controle da PA) com 309 e G3
(aderidos, sem controle da PA), com 267. As evocações dos hipertensos foram agrupadas
em categorias (por semelhança) tendo sido verificado aquelas que comporiam o Núcleo
Central e o Sistema Periférico das RS sobre a HAS para cada grupo de indivíduos conforme os níveis de adesão ao tratamento e controle da PA. Observou-se que as RS dos
participantes em relação à doença se diferem entre os níveis de adesão ao tratamento e
controle ou não da PA, demonstrando que as RS condicionam a forma como os pacientes
adotam seu tratamento e se comportam frente aos cuidados sugeridos pela equipe de
saúde. Há evidências de que a principal divergência em relação às RS nos grupos em
análise diz respeito à presença de evocações referentes à sintomatologia em seu Núcleo
Central. Apesar de associarem equivocadamente a HAS a sintomas, diferentemente do que
consta na literatura, a presença destes é um fator preditor de um maior comprometimento
com o tratamento. Em decorrência, atenção especial deve ser dada aos indivíduos que
não apresentam sintomas ou àqueles que raramente os experimentam. Aqueles que vivem
essa condição clínica são os que apresentam maiores dificuldades em assumir cuidados
rotineiros de atenção à própria saúde.

ABSTRACT
Hypertension (HBP) is a multifactorial clinical condition as it is also chronic and degenerative, characterized by the presence of high blood pressure. The low adherence to its treatment is a global problem which worsens the therapeutic results and increases the costs
of health care. The improvement of the levels of treatment adherence reduces mortality,
hospitalizations, medical costs, and promotes the welfare of patients. This study aimed to
identify how the Social Representations, which are related to hypertension, influence on the
adherence to disease treatment and blood pressure control. The Social Representation
Theory (SRT) was the theoretical framework used in the process of apprehension and analysis. This framework used quantitative and qualitative data provided by the participants.
This is a cross sectional and descriptive study whose sample consisted of 641 hypertensive
patients, functionally independent, randomly selected, registered in the Strategies for Family
Health Care and Community Agents of Health Programs in the city of Governador Valadares,
Minas Gerais, aged 40- 59 years (Middle Age) and 60 years or more (Elderly).The data
were obtained through Structured Interviews held at the participants’ homes. The softwares
Sphinx Lexica and EVOC were used for data analysis. The participants took the Morisky-Green test (1986), and had their blood pressure measured. The study identified: G1 (65
individuals which did not adhere); G2 (309 which adhered with BP control) and G3 (267
which adhered without BP control). The evocations of hypertensive patients were grouped
into categories (alike). Those that made up the Central Core and Peripheral System SR on
hypertension were checked for each group of individuals according to the adherence levels
to treatment and control of BP. It was observed that the SR of the participants regarding
the disease differ among the levels of adherence to the treatment and whether or not the
control of BP exists, demonstrating that the SR determine how patients adopt their treatment
and behave in relation to the care suggested by the health team. There is evidence that
the main divergence from the SR analysis in groups concerning the presence of evocations
is related to the symptomology in its central core. Although HAS is mistakenly associated
to hypertension symptoms, and different from what the literature has stated, the presence
of these is a predictor of a greater commitment to treatment. As a result, special attention
should be given to individuals who have no symptoms or those who rarely experience them.
Those who experience this clinical condition are those who have more difficulty in performing
routine care for their own health.
Keywords: Hypertension, Treatment Adherence, Social Representations, disease control
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RESUMO
A presente dissertação busca, através da abordagem territorial, analisar a aplicação das
políticas públicas de desenvolvimento rural no Território da Cidadania do Vale do Mucuri, no Estado de Minas Gerais, tendo como referência o caso do Município de Poté, que
faz parte do grupo de municípios que compõem esse território. O trabalho utilizou, como
metodologia, a pesquisa bibliográfica e documental, além da busca de informações junto
aos gestores públicos municipais. Verificou-se quais eram as políticas públicas de desenvolvimento rural, ofertadas pelo governo federal, que estavam disponíveis ao município, no
período de 2009 a 2015, quais foram acessadas e implementadas pelo município e quais
os motivos que impediram o acesso do município às demais políticas. Constatou-se um
desconhecimento da oferta de vários programas e projetos em sua totalidade. Também foi
ressaltada a existência de entraves de ordem financeira, políticos, técnicos e legais, como
limitadores do acesso às políticas públicas federais de desenvolvimento rural. Em síntese,
verificou-se que existe uma lacuna entre a proposição das políticas públicas e sua implementação no município. Este trabalho reafirma a abordagem territorial como alternativa
de redução das desigualdades regionais com a devida participação popular. Entretanto,
as informações coletadas demonstram que, no caso do Município de Poté, o programa de
desenvolvimento territorial, sob a ótica dos gestores públicos do município, não foi bem-sucedido. Por fim, reforça-se a necessidade de integração entre atores da sociedade civil
e poder público na busca de novos rumos para o desenvolvimento da região, sugerindo
a busca de alternativas que melhorem o acesso dos municípios aos programas e projetos
governamentais.
Palavras-chave:
Vale do Mucuri.

ABSTRACT
This work seeks, through the territorial approach, to analyze the implementation of public
policies for rural development in the Territory of the Mucuri Valley Citizenship, in the state
of Minas Gerais, with reference to the case of the city Poté, which is part of the group of
cities that make up this territory. The study used as methodology, bibliographical and documentary research, as well as search of information from the municipal administrators. It was
verified what were the policies of rural development offered by the federal government and
available to the county from 2009 to 2015, which ones were accessed and implemented
by the county, and the reasons that prevented the municipal access to the other policies.
It was found a lack of supply of various programs and projects in their entirety. It was also
highlighted the existence of barriers of financial, political, technical and legal order, such
as limiting access to federal public policies for rural development. In summary, it was found
that there is a gap between the proposition of public policies and their implementation
in the city. This work reaffirms the territorial approach as an alternative to reduce regional
inequalities with proper public participation. However, information collected showed that in
the case of the city of Poté, territorial development program, from the perspective of public
officials of the city, was not successful. Finally, it reinforces the need for integration between
actors of civil society and government in the search for new directions for the development
of the region, suggesting the search for alternatives to improve the access of cities to government programs and projects.
Keywords: Public policy ;Regional development; Regional inequality; Mucuri Valley

Políticas públicas. Desenvolvimento territorial. Desigualdade regional.

302

303

Dissertações
defendidas em 2016

305

ARAUJO, Teophilo de. Da des-reterritorialização do
direito do estado soberano nacional. 106 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do Território)
– Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares, 2016.

306

307

RESUMO
Esta dissertação tem o objetivo de promover um estudo histórico, jurídico e territorial acerca do processo de Desterritorialização do Direito do Estado Soberano Nacional, no qual
serão confrontadas as conclusões da dogmática jurídica com as dos estudos territoriais.
Serão apresentadas as vertentes de estudo do território e os conceitos basilares por elas
produzidos, como o de espaço, território, territorialidade e desterritorialização. Características da dinâmica territorial, da evolução histórica e do estatuto epistemológico do monismo jurídico e do pluralismo jurídico serão examinadas. Demonstrar-se-á a inconsistência
territorial da proposta pluralista e o déficit sociológico do Direito, produzido pela corrente
do monismo jurídico. E, por fim, será apresentada a teoria da justiça de Axel Honneth como
uma proposta de referencial teórico adequado ao reconhecimento das territorialidades
(promotor de emancipação social) e, consequentemente, apropriado para a condução
do movimento de reterritorialização do Direito do Estado Soberano Nacional.
Palavras-chave: Território. Direito. Estado. Des-reterritorialização. Pluralismo Jurídico. Justiça. Reconhecimento
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ABSTRACT
This thesis aims to promote a historical study, legal and territorial about the dispossession
process of law of the State National Sovereign, in which the conclusions of the legal doctrine
with the territorial studies will be compared. Will be presented the planning study aspects
and the basic concepts they produce, such as space, territory, territorial and dispossession.
Characteristics of the territorial dynamics of the historical evolution and the epistemological status of legal monism and legal pluralism will be examined. It demonstrates shall be
territorial inconsistency of pluralist proposal and sociological deficit Law, produced by the
current legal monism. And finally, the theory of justice Axel Honneth will be presented as a
proposal for a theoretical framework appropriate to the recognition of territoriality (social
emancipation promoter) and therefore suitable for driving the repossession of movement of
Public Law National Sovereign
Keywords: Territory. Right. State. Des-repossession. Legal pluralism. Justice. Recognition
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RESUMO
Geografia da saúde busca analisar padrões de morbimortalidade de acordo com a
distribuição da doença no espaço, considera a influência biogeográfica e antrópica,
demonstrando a importância do meio geográfico no aparecimento e distribuição de doenças, visando fornecer bases seguras para os programas de saúde pública, como a
Leishmaniose Visceral Humana (LVH). Essa é uma doença grave que atinge milhares de
pessoas no mundo. É causada por protozoários, transmitidos por insetos vetores, podendo
infectar tanto homens quanto animais. Em ambientes urbanos, o reservatório mais comum
é o cão doméstico, se constituindo como população susceptível e importante fonte de
infecção na transmissão do agravo. Tendo por base a abordagem geográfica da saúde,
o objetivo deste trabalho foi analisar os aspectos epidemiológicos e identificar o conhecimento, percepção dos residentes da área urbana do município de Governador Valadares
quanto ao ciclo epidemiológico da LVH. Para isso, tratou-se de um estudo observacional,
descritivo para identificar as características das populações. Utilizou-se uma abordagem
quantitativa e qualitativa. Dos 35 indivíduos integrantes do estudo, nove foram notificações de LVH na Vigilância Epidemiológica de Governador Valadares no período de 2008
a 2014 oriundos dos bairros endêmicos Altinópolis, Nossa Senhora da Graças, Mãe de
Deus e Santa Helena e seus respectivos circunvizinhos. A análise quantitativa epidemiológica descritiva foi efetuada com fontes de dados secundários da Vigilância epidemiológica, e para obtenção dos dados primários foi utilizada uma entrevista a partir de um
roteiro semiestruturado previamente validado, contendo perguntas para posteriormente
serem processadas as respostas de acordo a Analise de Conteúdo de Bardin, seguindo
o rigor da ética em pesquisas com seres humanos. Os resultados quantitativos mostraram
uma maior incidência de LVH no ano 2009 com predomínio no gênero masculino e na faixa
etária acima de 60 anos quando comparado com os outros anos. As analises qualitativas
evidenciaram as seguintes categorias: Conhecimento sobre a LVH; Transmissão da doença;
Significado da doença para os indivíduos, Sentimento ou reação ao ter seu cão recolhido.
O estudo revelou que a maioria dos entrevistados compreende o processo saúde-doença,
através do modelo biomédico e desconhecem o processual. A medida de eliminação do
reservatório afeta o território simbólico, que possivelmente possa estar contribuindo para
expansão da doença. Contudo, a identificação do conhecimento, percepções sobre a LV
torna-se uma ferramenta importante para seu controle. Assim, o planejamento das ações
de saúde em território, implica em considerar essas territorialidades de forma efetiva para
o alcance de mudanças de atitudes e adoção de práticas saudáveis.

ABSTRACT
The health Geography seeks to analyze patterns of morbidity and mortality according to
the distribution of the disease in space, considers the biogeographical and human influence, demonstrating the importance of the geographical environment in the emergence and
distribution of diseases, aiming to provide a secure basis for public health programs, Visceral
Leishmaniasis as Human (LVH). This is a serious disease that affects thousands of people worldwide. It is caused by protozoa transmitted by insect vectors and can infect both men and
animals. In urban environments, the most common reservoir is the domestic dog, constituting
as susceptible populations important source of infection in the transmission of this disease.
Based on the geographic approach to health, the objective was to analyze the epidemiological aspects and identify the knowledge, perceptions and attitudes of residents of the
urban area of the municipality of Governador Valadares on the canine reservoir of LVH. For
this, it is an observational, descriptive study to describe the population characteristics. We
used a quantitative and qualitative approach. Of the 35 members of the study subjects
were nine reports of LVH in Governador Valadares Epidemiological Surveillance from 2008
to 2014 originating from endemic districts Altinópolis, Our Lady of Graces, Mother of God
and St. Helena and their surrounding. The descriptive epidemiological quantitative analysis
was performed with secondary data sources of epidemiological surveillance, and to obtain
the primary data was used an interview from a semistructured script previously validated,
containing questions to be later processed the responses according to Analyze Content
Bardin, following the rigor of ethics in human research. The quantitative results showed a
higher incidence of LVH in 2009 predominantly in male and aged over 60 years compared
with another years. Qualitative analysis showed the following categories: Knowledge about
LVH; Disease transmission; Meaning of disease for individuals, feeling or reaction to having
your dog collected. The study revealed that most respondents understand the health-disease through the biomedical model and unaware of the procedure. The reservoir elimination
measure affects the symbolic territory, which could possibly be contributing to spread of
the disease. However, the identification of knowledge, perceptions of the LV becomes an
important tool for its control. Thus, the planning of health actions in the territory, implies considering these effectively territorialities to achieve changes in attitudes and adoption of
healthy practices.
Keywords: Territory. Visceral leishmaniosis human. Knowledge. Perception. Canine control
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RESUMO
Esta dissertação é resultado das inquietações que emergiram da participação no projeto
de pesquisa e extensão “Juventude, Educação e Direito” no Centro Socioeducativo São
Francisco de Assis em Governador Valadares e me remeteram ao campo dos estudos sobre
juventude. Busca compreender o fenômeno do acautelamento a partir dos significados
atribuídos à experiência vivida por jovens egressos do sistema socioeducativo e possíveis
contribuições no processo de reinserção social. Apresenta trabalho construído numa perspectiva interdisciplinar, ao discutir sobre juventude em situação de conflito com a lei, numa
articulação entre as concepções do campo sociológico e aos estudos territoriais. Adota a
metodologia qualitativa recorrendo à entrevista semiestruturada como instrumento básico
de análise. A pesquisa aponta que os jovens transitam por múltiplos territórios no acautelamento, sendo as territorialidades (re) construídas continuamente, em que o cotidiano vivido é marcado por desafios e conflitos diversos, a partir das relações sociais e de poder
estabelecidos. As experiências vividas na medida pautam-se em aprendizagens positivas
e negativas que contribuem com a reflexão sobre os atos cometidos. Todavia, não evidenciamos de forma palpável, entre os sujeitos entrevistados, uma contribuição direta com
o processo de reinserção social que é precarizado em virtude dos estigmas produzidos
pela situação de acautelamento que permanecem demarcando o sujeito após o cumprimento da medida; pela baixa escolaridade e pelas dificuldades de inserção no mundo
do trabalho que se dão, não apenas pela falta de qualificação, mas principalmente, pelas
resistências encontradas no âmbito social.
Palavras-chave: Juventude; Acautelamento; Território; Multiterritorialidade
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ABSTRACT
This dissertation is the result of concerns that emerged from the participation in the research
and extension project “Youth, Education and Law” in the São Francisco de Assis Socio-Educational Center in the city of Governador Valadares and referred me to the field of studies
on youth. Understanding the precaution of the phenomenon from the meanings attributed
to the experience lived by young graduates of the socio-educational system and possible
contributions to the social reintegration. Presents work build in an interdisciplinary perspective, to discuss about youth in a conflict with the law, an articulation among the concepts
of the sociological field and territorial studies. It adopts qualitative methodology using the
semi-structured interview as a basic instrument analysis. The research shows that young people are moving through multiple territories during the custodial measure, being the territoriality continuously (re)built, where lived daily life is marked by many challenges and conflicts
from the social and power relations that are established. The experiences lived in custodial
measures are guided in positive and negative learns which contribute to the discussion
about the committed acts. However, we did not detect this in a visible manner, among the
interviewees, a direct contribution to the process of social reintegration which is precarious
because of stigmas produced by custodial measure situation which remain marking the subject after completion of this measure; due to low education and the difficulties of insertion
in the world of employment that are caused, not just by the lack of qualification, but mainly,
by the social context resistances.
Keywords: Youth; Custodial Measures; Territory; Multiple Territorialities
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RESUMO
Esta investigação tem como cenário o debate sobre juventude e vulnerabilidades, e se
propõe a compreender a constituição das experiências juvenis no programa Fica Vivo!
Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar, pois a análise pretendida ultrapassa o campo
da Educação e busca elementos da Sociologia da Juventude, em diálogo com perspectivas teóricas dos Estudos Territoriais. O estudo realizado em abordagem qualitativa-quantitativa tem como campo a base local do Fica Vivo!, no bairro Turmalina em Governador
Valadares. Optou-se por trabalhar com jovens de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
por considerar que eles têm uma maior trajetória no Programa, e por se manterem vivos em
territórios de vulnerabilidade. Os dados empíricos foram coletados por meio da análise de
documentos, de questionário que traçou o perfil social de 30 (trinta) jovens de ambos os
sexos, na faixa etária selecionada, e por meio da realização de entrevistas com 07 (sete)
jovens. A análise considerou a condição juvenil e os territórios de vulnerabilidade – o mercado de trabalho, o lazer e a violência, e suas vertentes vulnerabilizantes. Os resultados
do estudo possibilitam refletir sobre os múltiplos territórios nos quais os jovens transitam e
constroem suas experiências juvenis cerceados pelas barreiras invisíveis que demarcam
esses territórios. Nesse contexto, o Fica Vivo! Se mostra como um território significativo para
os jovens pelas possibilidades de interação com o outro jovem, pela relação que estabelecem com os/as oficineiros que atuam no Programa e por se constituir um território aberto,
flexível e protetor. O estudo aponta, ainda, que, mesmo em territórios vulneráveis, os jovens
constroem possibilidades de vida, configuram territórios, imprimem neles suas marcas, vivenciam suas territorialidades e acreditam em possibilidades. Esses resultados evidenciam a
importância de ações protetivas e educadoras em territórios marcados pelas violências e
criminalidade, e que considerem, em suas proposições, o debate sobre juventude, e busquem uma inserção efetiva no território, tornando-se parte dele.
Palavras-chave: Juventudes. Experiências Juvenis. Territories. Vulnerabilities
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ABSTRACT
This research has the debate about youth and vulnerabilities as scenario, and aims to understand the constitution of youth experiences in the program “Stay Alive!” It is an interdisciplinary research, since the intended analysis goes beyond the field of Education and seeks
elements of the Sociology of Youth, in dialogue with theoretical perspectives of Territorial
Studies. The qualitative-quantitative approach takes place on the local base of “Stay Alive!” in the Turmalina neighborhood of Governador Valadares. It was decided to work with
young people from 18 (eighteen) to 24 (twenty-four) years old, considering that they have
a longer trajectory in the Program, and that they remain alive in vulnerable territories. Empirical data were collected through an analysis of documents, a questionnaire that traced
the social profile of 30 (thirty) young people from both sexes, in the selected age group,
and through interviews with 07 (seven) young people. The analysis has considered the juvenile condition and the territories of vulnerability - the labor market, leisure and violence,
and its vulnerable aspects. The results of the study make it possible to reflect on the multiple
territories in which young people transit and build their own youth experiences constrained
by the invisible barriers that demarcate these territories. In this context, “Stay Alive!” presents
itself as a significant territory for young people because of the possibilities of interaction
with the other young person, the relationship they establish with the office workers who act in
the Program, and because it constitutes an open, flexible and protective territory. The study
also points out that, even in vulnerable territories, young people build life possibilities, set up
territories, imprint their marks on them, experience their territorialities and believe in possibilities. These results highlight the importance of protective and educative actions in territories
marked by criminalities and violence, and that consider, in their proposals, the debate on
youth, and seek an effective insertion in the territory, becoming part of it.
Keywords: Youths. Youth Experiences. Territories. Vulnerabilities
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RESUMO
Por diversas razões as cidades transformam-se sucessivamente, mas, os problemas persistem
no tempo e no espaço. Estes problemas se fazem notar com maior força nas regiões metropolitanas, porque nessas localidades estão concentradas as maiores quantidades de
equipamentos públicos que intervém na vida do indivíduo, que utiliza o espaço urbano
para morar, trabalhar, transitar, divertir-se e conviver com seus semelhantes. E na Região
Metropolitana do Vale do Aço, que experimentou um crescimento linear ao longo das
décadas de 60 e 70 acompanhando as localidades de instalação das indústrias, os problemas metropolitanos (habitação e mobilidade em especial) reclamam um ordenamento
de território que traduza a vontade da legislação que é conferir “função social à cidade.
” Todavia, para que haja ingerência legislativa/jurídica na regulação urbana é necessária uma revisitação no pacto federativo, não apenas em torno de críticas, mas para ali
descobrir que a solução já foi inclusive prevista pelo legislador constituinte. Portanto, resta
apenas uma implementação técnica da gestão metropolitana integrada, o que se pretende com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado que está em vias de terminar. Não
se sabe se irá cumprir com seu discurso, mas é um primeiro passo para reconhecer um novo
modelo de governança do território urbano das metrópoles, que por “despactuadas” que
estão, padecem de regulação pelo Direito Urbanístico.
Palavras-chave: Regiões metropolitanas; equipamentos públicos; Região Metropolitana
do Vale do Aço; território; habitação; mobilidade; função social à cidade; regulação urbana; gestão; Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; regulação; pacto federativo;
Direito Urbanístico.
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ABSTRACT
For various reasons the cities have been transformed successively, but problems persist in
time and space. These problems make themselves noticed with greater force in the metropolitan areas, because these locations are concentrated the largest amounts of public
facilities that intervenes in the life of the individual, which uses the urban space to live, work,
move, play and socialize with their fellow. And in the metropolitan area of Vale do Aço,
which experienced a linear growth over the decades of 60 and 70 following the industries
installation locations, metropolitan problems (housing and mobility in particular) call for a
land-use planning that reflects the will of the legislation is to provide “social function of the
city” yet, so there legislative/legal interference in the urban setting is required revisiting the
federal pact, not just around critical, but there discover that the solution has been even envisaged by constitutional legislator. Therefore, it remains only a technical implementation of
integrated metropolitan management, what is meant by the Director of Integrated Development Plan that is coming to a close. It is not known whether it will comply with his speech, but
it is a first step to recognize a new governance model of the urban area of the metropolis
that are suffering from regulation by the Urban Law.
Keywords: Metropolitan areas; public facilities; Vale do Aço metropolitan area ;territory
;housing; mobility; social function to the city; urban regulation; management; Plan of Integrated Development ;regulation; federal pact ;Urban Law.
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RESUMO
O período da gestação é marcado por diversas mudanças no organismo materno. Tais
mudanças sofrem influências de múltiplos fatores, desde biológicos, até alterações das
características sociais e econômicas da população, o que faz com que nesse período a
mulher necessite de cuidados especiais, e de acompanhamento por profissionais de saúde.
Com a criação do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e a implementação das diretrizes, houve a melhoria dos serviços de saúde, com intuito de atender as
necessidades específicas da mulher durante o período gestacional. A avaliação da assistência pré-natal, nesse sentido auxilia a entender esse território da saúde como um espaço além da realização das consultas ou prestação de serviços, e sim um ambiente para
criação de vínculos, onde ocorrem troca de saberes entre os profissionais envolvidos na
assistência almejando um cuidado humanizado. O estudo teve como objetivo identificar a
representação social sobre assistência pré-natal das gestantes inseridas no Programa de
Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) na zona urbana no município de Governador Valadares/MG. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quali-quantitativa, é um
estudo observacional, descritivo, de corte transversal sobre a forma de estudo de caso,
tendo como perspectiva de análise a Teoria das Representações Sociais. Realizado nas
Estratégias de Saúde da Família na região da zona urbana do município de Governador Valadares, no período de janeiro a agosto de 2014. A amostra constituiu-se de 33
gestantes que se encontravam com idade gestacional superior há 30 semanas. Os dados
quantitativos foram processados no software R, versão 3.2.2. Os resultados do presente
trabalho foram obtidos principalmente pela aplicação da técnica estatística multivariada
denominada Análise de Correspondência Múltipla além da utilização do Quiquadrado
e aplicação do teste Kruskal-Wallis para verificar a significância estatística. Os dados
qualitativos coletados foram analisados por meio da técnica de “Análise de Conteúdo”,
proposta por Bardin (2011). O estudo permitiu conhecer a representação social das
gestantes pesquisadas no município de Governador Valadares quanto à assistência pré-natal, além de proporcionar a oportunidade de análise dos indicadores do PHPN no
município, em relação ao cumprimento das metas preconizadas pelo programa. A pesquisa
aponta que as gestantes possuem uma percepção positiva frente à assistência prestada
pelos profissionais, porém essas mulheres possuem uma visão fragmentada da assistência
pré-natal associando a relevância dos cuidados prestados a procedimentos e consultas,
valorizando cada vez mais as intervenções que as ações de promoção à saúde. Espera-se que as discussões e reflexões entre os profissionais e gestores da saúde, influenciem na
assistência pré-natal para que seja realizada de maneira mais qualificada e humanizada
com atitudes que sejam acolhedoras, promovendo o bem-estar da mulher, contribuindo
para que os laços afetivos entre profissionais e usuárias dos serviços de saúde se estreitem
cada vez mais.

ABSTRACT
The period of gestation is marked by several changes in the maternal organism. These
changes are influenced by multiple factors, from biological factors, to changes in the social
and economic characteristic so the population, which causes the woman to require special care and follow-up by health professionals. With the creation of the Prenatal and Birth
Humanization Program the implementation of the guidelines, there was an improvement in
health services, in order to meet the specific needs of women during the gestational period.
The evaluation of prenatal care in this sense helps to understand this territory of health as
a space beyond the performance of consultations or services, but rather an environment
for creating links, where there is an exchange of knowledge among professional so involved
in care Aiming for a humanized care. The objective of this study was to identify the social
representation of prenatal care of pregnant women enrolled in the Prenatal and Birth Humanization Program (PHPN) in the urban area of the city of Governador Valadares / MG.
It is a research with a qualitative-quantitative approach, it is an observational, descriptive, cross-sectional study on the form of case study, having as perspective of analysis the
Theory of Social Representations. Carried out in Family Health Strategies in the region on
the urban area of the municipality of Governador Valadares, from January to August 2014.
The sample consisted of 33 pregnant women who were of gestational age over 30 weeks.
The quantitative data were processed in software R, version 3.2.2. The results of the present study were obtained mainly by applying the multivariate statistical technique. Multiple
Correspondence Analysis in addition to the use of the Chi-square and Kruskal-Wallis test to
verify the statistical significance. The qualitative data collected were analyzed during the
“Content Analysis” technique proposed by Bardin (2011). The study allowed to know the
social representation of the pregnant women surveyed in the city of Governador Valadares
regarding prenatal care, besides providing the opportunity to analyze the indicators of the
PHPN in the municipality, in relation to the fulfillment of the goals advocated by the program.
The research indicates that pregnant women have a positive perception regarding the
care provided by the professionals, but these women have a fragmented view of prenatal
care, associating the importance of the care provided to procedures and consultations,
valuing more and more the interventions that the actions of Health promotion. Discussions
and reflections among health professionals and managers are expected to influence prenatal care so that it is carried out in a more qualified and humanized way with welcoming
attitudes, promoting the wellbeing of women, Ties between professionals and users of health
services are becoming more and more narrow.
Keywords: Pregnant women, Prenatal Humanization and Birth Program, Prenatal care, Territorialities
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RESUMO
O Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR) foi instituído pelo governo do estado de
Minas Gerais no ano de 2005 com a finalidade de financiar empreendimentos de pequeno porte, de natureza social ou produtiva, e de infraestrutura nos municípios do Norte do
estado e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O projeto busca incentivar a formação de
associações de trabalhadores rurais, fomentando recursos – não reembolsáveis – que se
destinam ao financiamento de subprojetos de natureza produtiva, social e infraestrutura.
Nesse trabalho iremos analisar um subprojeto produtivo de apoio a atividade apícola na
cidade de Poté–MG, implementado pela Associação Apícola Alto do Mucuri (APIALTO). O
objetivo principal do trabalho é o de verificar se o PCPR tem contribuído para o aumento
da renda das famílias dos associados da associação. Como objetivos secundários busca-se analisar a sustentabilidade do subprojeto implementado, como são comercializados os
produtos e divididos os recursos pela associação, além de se verificar se existe um acompanhamento do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE),
visando incentivar e apoiar as famílias beneficiadas. Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram utilizados dados secundários de diversas fontes com o objetivo de caracterizar a Mesorregião do Vale do Mucuri e, em especial, o município de Poté. Foram também
obtidas informações a partir dos dados coletados em um survey realizado no município
no qual foram entrevistados 257 chefes de domicílios, sendo 59 residentes na zona rural.
Por fim, foram realizadas 8 entrevistas semiestruturadas com associados da Associação
Apícola do Alto Mucuri (APIALTO). Os resultados da pesquisa mostram que o subprojeto
produtivo implementado junto a APIALTO é sustentável, entretanto, mostra-se subutilizado
pelos apicultores por motivos de mudanças climáticas, falta de certificação sanitária para
comercialização do produto e falta de apoio do órgão proponente – IDENE -, após a
implementação do subprojeto. Constatou-se ainda que não existe nenhuma iniciativa dos
associados para a comercialização do mel de forma coletiva, cada apicultor vende individualmente a sua produção ficando com os recursos provenientes da venda.

ABSTRACT
The Fighting Rural Poverty Project (PCPR) was established by the government of Minas
Gerais in 2005 with the purpose of financing small enterprises, by social and productive
nature, and of infrastructure in the cities of the North of the State and in the Jequitinhonha
and Mucuri valleys.The project aims to encourage the formation of associations of rural
workers, promoting resources - non-refundable - which are intended to finance subprojects
of productive, social and infrastructure. In this study, we will analyze a productive subproject support the beekeeping activity in the city of Poté-MG, implemented by the Apicultural
Association Alto do Mucuri (APIALTO). The main goal of this work is to verify if the PCPR has
contributed to the increase in income of the families of members of the association. With
secondary purposes, seek to analyze the sustainability of the implemented subproject, how
marketed the products are and how resources are divided by the association, in addition
to assessing whether there is a follow up of the North and Northeast Development Institute
of Minas Gerais (IDENE), aiming to encourage and support the beneficiary families. Besides
the bibliographical and documentary research, secondary data from various sources were
used in order to characterize the Mesoregion Vale do Mucuri and, in particular, the city of
Poté. They were also obtained information from the data collected in a survey conducted in
the city in which they interviewed 257 heads of households, and 59 residents in the countryside. Finally, have been held eight semi structured interviews with members of the Apicultural
Association Alto do Mucuri (APIALTO). The survey results show that the productive subproject implemented with the APIALTO is sustainable, however, it shows underutilized by beekeepers for reasons of climate change, lack of health certification for marketing the product
and lack of support of the applicant agency, in case the IDENE, after the implementation of
the subproject.
Keywords: Territory, Social Policy, Rural Poverty
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RESUMO
Este trabalho insere-se na linha de pesquisa território, sociedade e saúde, sob a temática:
Direito, Território e Regulação do programa de mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, buscando uma visão integradora das dinâmicas que recortam, organizam e significam o território, nas suas vertentes social, política,
econômica, cultural e ambiental. A Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
inclui os direitos trabalhistas no Capítulo II “Dos direitos Sociais”. Neste contexto, impõe-se
o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho e a obrigação da
participação dos sindicatos nos processos de negociação coletiva, partindo da premissa
do deslocamento da atribuição do poder normativo para os próprios atores. Tendo as
doutrinas de Claude Raffestin e Antas Jr. como base, sem prejuízo da análise de outros autores, a problemática que se apresenta é a da concretização e reconhecimento da força
da convenção coletiva do comércio de Teixeira de Freitas (BA) como forma de emanação
do poder. Na perspectiva da desterritorialização normativa e consequente apropriação
e denominação, reputa-se a prevalência da autonomia privada coletiva e adequação
setorial negociada para a concepção do aperfeiçoamento das relações trabalhistas. A
título de argumentação busca-se apurar o estudo das conquistas obtidas pelos comerciários e análise das decisões judiciais em ações de cumprimento da norma coletiva.
Palavras-chave: Direitos sociais trabalhistas; Normas coletivas; Poder normativo; Concretização do poder regulamentador; Efetividade da norma trabalhista
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ABSTRACT
: The study was developed within the line of research territory, society and health, under
the theme: Law, Territory and Regulation of the Master’s Program in Territorial Integrated
Management of the University of Vale do Rio Doce - Univale, seeking an integrating view
of dynamics that cut out, organize and imply the territory in its social, political, economic,
cultural and environmental aspects. The Constitution of the Federative Republic of Brazil
(1988) included the labor rights in Chapter II “Social Rights”. In this context, it imposed the
recognition of collective agreements, covenants and the obligation of the participation of
trade unions in collective bargaining processes, based on displacement of the assignment
of legislative powers to the actors themselves. Having Claude Raffestin’s and Antas Jr.’s doctrines as a basis, without prejudice of analyzing other authors, the problem which arises is
the implementation and recognition of the strength of the covenant of Teixeira de Freitas
(BA) trade as a form of power emanation. In the perspective of normative deterritorialization
and consequent appropriation and denomination, was reputed the prevalence of private
collective autonomy and negotiated sectoral adjustment for the conception of enhancement of labor relations. As argumentation, has made a study the achievements earned by
commerce and analyze of judgments in compliance actions of collective norms.
Keywords: labor social rights; collective norms ;normative power ;Implementation of the regulatory power ;Effectiveness of labor norm
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RESUMO
O presente estudo tem como pressuposto utilizar da teoria da Relação com o Saber, como
ponto de partida e apoio, para uma leitura positiva dos jovens em situação de privação
de liberdade. Propomos uma leitura, não em termos de falhas e lacunas de aprendizado,
mas capaz de identificar a singularidade e subjetividade do sujeito, considerando que
os processos singulares não deixam de ser sociais. A pesquisa está fundamentada nos
estudos desenvolvidos por Charlot (1996, 2000, 2001, 2009), sobre a noção de relação
com o saber e tem por objetivo compreender como se estabelece a relação com o saber
do jovem, em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade no Centro
Socioeducativo São Francisco de Assis em Governador Valadares. Metodologicamente,
trabalhou-se com a pesquisa teórica-empírica de cunho qualitativa, na qual os eixos foram organizados a partir do balanço de saber (instrumento proposto por Charlot). Esse
instrumento foi aplicado a vinte jovens que se encontram em processo de finalização da
medida socioeducativa, e as entrevistas semiestruturadas propostas a quatro jovens que
também participaram do primeiro eixo. A pesquisa está centrada no problema de identificação, exploração e construção de elementos para compreender formas de mobilização
em face do saber, utilizando-se das variáveis de origem social e educacional do sujeito.
Os resultados da pesquisa indicam que estes jovens acautelados adotam alguns saberes
e aprendizagens para interpretar o mundo em que vivem e para nele, sobreviverem. Apesar dos saberes escolares ser pouco evocados pelos jovens, a escola aparece como o
caminho para a mudança de vida. O reconhecimento do encontro da multiplicidade, a
partir das conexões dos agentes e lugares de aprendizagem, nos permite uma reflexão do
saber como relação, produto e resultado, indicando que esse campo de estudo pode se
constituir ferramenta importante para se pensar sobre a juventude em situação de vulnerabilidade social e educacional.

ABSTRACT
Abstract: This study is assumed to use the theory of Relation with Knowledge, as a starting
and support point for a positive reading of young people in situation of deprivation of
liberty. We propose a reading, not in terms of failures and learning gaps, but able to identify
the uniqueness and subjectivity of the subject, whereas individual cases do not cease to be
social. The research is based on studies conducted by Charlot (1996, 2000, 2001, 2009),
about the notion of relation with knowledge and aims to understand how to establish the
relation with young people knowledge, in deprivation of liberty at the Socio-Educational
Center São Francisco de Assis in Governador Valadares. Methodologically, we worked up
with the theoretical and empirical search of qualitative type, in which the axes were organized from the balance sheet to know (instrument proposed by Charlot). This instrument was
applied to twenty young people who are in the finalization process of socio-educational
measures, and semi-structured interviews proposals for four young people who also participated in the first axis. The research is focused on problem identification, exploration and
elements construction to understand forms of mobilization in the face of knowledge, using
the variables of social and educational source of the subject. The research results indicate
that they young people adopted certain knowledge and learning to interpret and survive
the world in which they live. Although the school knowledges have not been widely used by
young people, the school appears as the way to change life. The recognition of the meeting of multiplicity, from the connections of learning agents and places, allows us a reflection
of knowledge as relation, product and result, indicating that this field of study can be an
important tool for thinking about youth in in social and educational vulnerability.
Keywords: Youth. Judicial Educational and Social Measure. Multi-territoriality. Relation with
Knowledge.
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RESUMO
Esta pesquisa se insere no debate desencadeado no Brasil, na última década, sobre o
aumento da jornada escolar diária para, no mínimo, 7 horas de atividades, em uma perspectiva de Educação Integral. Nesse debate, duas questões emergem nos modos de organização da escola: uma na qual as atividades escolares se organizam na escola, e outra
que prevê uma maior interlocução com os espaços da cidade. O contexto do estudo é
a Escola em Tempo Integral (ETI) de Governador Valadares, implantada, a partir de 2010,
com 8 horas de atividades para todas as crianças e todos os adolescentes. A ETI, desde
a sua implantação, adota, nos modos de organização escolar, a ampliação do tempo
diário no espaço da escola. A partir do ano de 2015, outras opções têm sido propostas,
por meio de Projetos Institucionais, nos quais os estudantes saem da escola para atividades que incluem outros espaços da cidade. Esta pesquisa se interessa por esse novo modo
de organização da ETI, e tem como objetivo analisar as relações que os estudantes dos
anos finais do Ensino Fundamental estabelecem com os saberes, advindos dos Projetos
Institucionais, no contexto da Escola em Tempo Integral. O referencial teórico adotado são
os estudos de Bernard Charlot, relativos à relação com o saber, em diálogo com autores
do campo dos Estudos Territoriais, e autores do campo da Educação, que tematizam a
Educação Integral/Tempo Integral. O campo de pesquisa é uma escola pública municipal,
situada em um bairro que recebe crianças e adolescentes de vários bairros próximos, e os
sujeitos são estudantes dos dois últimos anos do Ensino Fundamental. No estudo, de natureza qualitativa, foram utilizados, para a coleta de dados, o balanço de saber, instrumento
proposto por Charlot, e entrevistas. A análise dos dados explicitou tensões entre o território
escolar e os territórios educativos, advindas da impregnação da “forma escolar”. As conclusões do estudo evidenciam que, embora a escola tenha procurado se abrir para outros
espaços educativos, o formato escolar segue através dos passeios, se estende neles, e neles permanece, mesmo fora dos muros da escola. Sobressaem, nos saberes advindos dessa
experiência vivenciada pelos estudantes, as Aprendizagens Intelectuais e Escolares, e não
há uma apropriação efetiva, por parte deles, dos territórios educativos. Tais resultados
evidenciam a necessidade de se considerar, nas políticas e práticas de tempo integral, os
bairros nos quais os estudantes vivem, como territórios educativos, em função da imbricação território/territorialidade.

ABSTRACT
Abstract: This research is inserted in the debate unleashed in Brazil, over the last decade, on
increasing school journey to, at least, 7 hours of activities, in a perspective of Integral Education. In this debate, two questions emerge in the ways of school organization: one in which
school activities are organized at school, and one that forecasts for greater dialogue with
the spaces of the city. The study context is the Full-time School (ETI) of Governador Valadares, implemented in 2010, with 8 hours of activities for all children and all adolescents.
The ETI, since its implementation, adopts, in the ways of school organization, the extension
of daily time in the school space. Beginning in 2015, other options have been proposed
through Institutional Projects, in which students leave school for activities that include other
areas of the city. This research is interested in this new form of organization of the ETI, and
aims to analyze the relationships that students of the final years of Elementary School establish with the knowledges, arising from Institutional Projects in the context of Full-Time School.
The adopted theoretical framework are the studies of Bernard Charlot, on the relation to
knowledge, in dialogue with authors in the field of Territorial Studies, and authors of the Education field thematizing Integral Education / Full Time. The research field is a public school,
located in a neighborhood that welcomes children and adolescents from several nearby
neighborhoods, and the subjects are students of the last two years of Elementary School. In
the study, of a qualitative nature, were used to collect data, the balance of knowledge, instrument proposed by Charlot, and interviews. The data analysis explicited tensions between
the school territory and educational territories, derived from the impregnation of the “school
way”. The study conclusions demonstrate that, although the school has sought to open up
to other educational spaces, the school format continues by means of tours, extends itself on
them, and remains in them, even outside the school walls. The Intellectual and School Learnings excel in the knowledges arising from this experience lived by the students, and there is
not, on their part, an effective appropriation of educational territories. These results show the
need to consider, in the full-time policies and practices, the neighborhoods where students
live as educational territories, due to the overlapping territory / territoriality.
Keywords: Full time. Relation to knowledge. School Territory. Educational Territory
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RESUMO
As campanhas do Ministério da Saúde têm por finalidade levar informação e tentar persuadir a população para práticas preventivas em relação à contaminação pelo vírus HIV, o
tema tem sua relevância por se tratar de um estudo que visa contribuir para a evolução
na comunicação das políticas públicas em relação à prevenção da AIDS principalmente
para os jovens. Este estudo tem por objetivo saber se existe assimilação das campanhas
de prevenção do Ministério da Saúde sobre a AIDS pelos Universitários ingressantes em
2016 na Univale. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, que utiliza abordagem quantitativa. Participaram desse estudo 277 estudantes, com idade entre 18 e 24
anos, que ingressaram na universidade no ano de 2016. A coleta de dados foi realizada
utilizando um questionário estruturado com questões fechadas e uma aberta, aplicado em
sala de aula com autorização da coordenação de curso e do professor. Para análise dos
dados quantitativos do questionário foi utilizado o “Software Package for the Social Science” (SPSS for Windows, version 17.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Os resultados demostram
que as campanhas não cumprem a sua finalidade e que a informação utilizada na propaganda já era de conhecimento dos entrevistados. Pode-se concluir que as informações
obtidas pelos jovens entrevistados, são insuficientes, foram assimiladas em experiências
vivenciadas nos espaços do seu cotidiano e em ações isoladas.

ABSTRACT
The Ministry of Health campaigns are designed to bring information and try to persuade
the population to preventive practices with regard to contamination by HIV, the topic has
relevance because it is a study to contribute to the evolution in the communication of public policies regarding prevention of AIDS especially for young people. This study aims to
find out if there is assimilation of the Ministry of Health prevention campaigns against AIDS
by University freshmen in 2016 in Univale. This is a descriptive, cross-sectional, using a quantitative approach. Participated in this study 277 students, aged 18 and 24, who joined the
university in the year 2016. Data collection was performed using a structured questionnaire
with closed questions and an open, applied in the classroom with coordination authorization course and teacher. For quantitative analysis of the survey data was used the “Software
Package for the Social Sciences” (SPSS for Windows, version 17.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
The results demonstrate that campaigns do not fulfill their purpose and that the information
used in advertising was already aware of the respondents. It can be concluded that the
information obtained by young people interviewed are insufficient, were assimilated in life
experiences in their everyday spaces and isolated actions.
Keywords: AIDS. Advertising Campaigns. Assimilation. Territory
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RESUMO
O IPVA é um imposto sobre veículo automotor cuja descentralização política decorrente
do pacto federativo outorgou aos estados-membros sua instituição. Em um caso de múltiplos domicílios as leis de dois estados podem se subsumir ao fato importando em bitributação. Bitributação é a possibilidade de cobrança de tributo por dois estados em razão
do mesmo fato Gerador. As normas jurídicas apresentam inadequações quando de sua
aplicação em razão da sua natureza. Klaus Günther em sua obra Teoria da Argumentação
e no Direito e Na Moral: justificação e aplicação, enfrenta o problema de aplicação das
normas. De acordo com o autor, a solução para aplicação das normas jurídicas não está
nas leis, mas sim na completa descrição dos elementos constitutivos da situação através
da teoria do discurso. Nestes termos, o problema pode ser enfrentado e solucionado com
aplicação da teoria desenvolvida por Günther.
Palavras-chave: IPVA. Bitributação. Teoria da argumentação. Teoria do discurso. Conflito
de normas.
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ABSTRACT
His vehicle tax is a tax on motor vehicle whose political decentralization resulting from the
federal pact granted to Member States their institution. In a case of multiple households
laws of two states can subsume the fact matter in double taxation. Double taxation is the
possibility of tax collection by two states because of the very fact generator. Legal norms
have inadequacies when your application because of their nature. Klaus Günther in his
work Argumentation Theory and Law and The Moral: justification and application faces the
problem of application of the rules. According to the author, the solution for application of
legal norms are not in the laws, but the full description of the constitutive elements of the
situation through the discourse theory. Accordingly, the problem can be faced and solved
by application of the theory developed by Günther.
Keywords: property taxes. Double taxation. Argumentation theory. Discourse theo ry. Conflicting rules
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RESUMO
O aumento do número de homicídios e do tráfico de drogas verificados nas últimas décadas no município de Teófilo Otoni-MG, juntamente com a sensação de insegurança e a
ausência de informações sobre a caracterização desses tipos de crimes, funcionaram como
estímulo motivador da pesquisa. Diante disso, essa dissertação tem o propósito de analisar
as taxas de homicídios do município de Teófilo Otoni, verificando como as mesmas podem
estar associadas ao tráfico de drogas. Esse trabalho apresentou ainda como objetivo específico, caracterizar as áreas de atuação das três delegacias da Polícia Civil de Minas
Gerais existentes no município de Teófilo Otoni, descrevendo o perfil dos bairros atendidos
em relação a população residente, ao número de homicídios, ao número de ocorrências
ligadas ao tráfico de droga e às características físicas do bairro. Com relação a metodologia, trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo e de corte transversal, onde
se utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa. Através de pesquisa bibliográfica
e documental foram levados os dados sobre o município visando caracteriza-lo quanto
a aspectos sociais, econômicos e demográficos, bem como os indicadores relacionados
a violência. Foram analisados todos os registros de homicídios ocorridos nas áreas das
três delegacias do município que compõem o 15º Departamento de Polícia Civil de Minas
Gerais no período compreendido entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015. O presente
estudo apresentou como conclusão que a uma forte relação entre o crime de homicídio e
o território do tráfico de drogas no município de Teófilo Otoni, território esse que agrega
relações de poder e funciona como palco das ações dos traficantes que se apropriam,
mesmo que temporariamente, desse território. Mediante a caracterização do município foi
observado que o mesmo possui um vasto território urbano dominado pelo tráfico de drogas ilícitas e que os aglomerados que abrigam as duas principais facções criminosas do
município – e que estão em constante conflito – apresentam características que contribuem
para o aumento da criminalidade.

ABSTRACT
The increase in the number of murders and trafficking of drugs in recent decades in the county of Teófilo Otoni-MG, along with the feeling of insecurity and the lack of information on
the characterization of these types of crimes, has motivating the research. In addition, This
dissertation seeks to analyze the rates of homicides in the city of Teófilo Otoni, noting how
these may be associated to drug trafficking. This work also presented as a specific objective, a characterization of the performance areas of the three station of the Civil Police of
Minas Gerais in the county of Teófilo Otoni, describing the profile of the neighborhoods met
in relation to the resident population, the number of homicides, the number of occurrences
related to drug trafficking and the physical characteristics of the neighborhood. As regards
the method, it is an observational prospect, descriptive and cross-sectional research, where
been used quantitative and qualitative approach. By means of a bibliographic and documental research, were been analyzed data from the county to characterize it as a social,
economic and demographic informations, as well as the violence indicators. In this research
were been analyzed all records of homicides that occurred in the areas of three police stations in the city, that comprise the 15 Department of Civil Police in Minas Gerais Federation
Unit in the period between January 2011 to December 2015. The present study showed, in
its conclusion, that there is a strong relationship between murder crimes and the territory of
drug trafficking in the city of Teófilo Otoni, territory that aggregates the power relations and
acts as the stage of actions of traffickers who have appropriated, even if temporarily, of the
territory. On the characterization of the county area, it was observed that the same has a
vast urban territory dominated by trafficking in illicit drugs, and that the agglomerates that
harbor the two main criminal gangs in the city - And who are in constant conflict - have
characteristics that contribute to the increase of criminality.
Keywords: Territory. Homicide. Drug trafficking. Teófilo Otoni. Minas Gerais
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo pesquisar sobre o processo de trabalho das mulheres
garis no território de Governador Valadares à luz do princípio da dignidade da pessoa
humana e também compreender conceitos, como a invisibilidade pública e o poder simbólico. Foram analisadas profissionais do sexo feminino que se ocupam da limpeza urbana
na cidade de Governador Valadares/MG. No tocante à metodologia, a pesquisa foi do
tipo qualitativa e utilizou-se o método etnográfico, através da observação participante
e a aplicação de questionários de entrevista semiestruturada, com perguntas referentes
ao nível de reconhecimento e satisfação respondidas pelas profissionais. A pesquisa trabalhou com a hipótese de que profissionais da limpeza urbana são desvalorizadas pela
sociedade em que desempenham suas funções. Essa falta de prestígio seria causada pelo
fato de desempenharem um ofício pouco qualificado, que demandaria baixa escolaridade
e mínimo esforço intelectual para o seu desempenho. Neste sentido, a presente pesquisa
buscou contribuir para o reconhecimento dessas profissionais e consequente valorização
da categoria, já que seu trabalho é igualmente digno, desempenhado por seres humanos
que prestam importante contribuição social.

ABSTRACT
This master thesis aimed to research the working process of street sweepers women in Governador Valadares territory under the principle of human dignity and concepts such as public
invisibility and symbolic power. Professional female were analyzed dealing with street cleaning in Governador Valadares’ city, Minas Gerais. Regarding the methodology, the research
was the qualitative type and it was used the ethnographic method, through participant
observation and the application of semi-structured interview questionnaires with questions
regarding the level of recognition and satisfaction answered by professionals. The research
developed the hypothesis that garbage collectors in general are devalued by society in
which they perform their functions. This devaluation would be caused by the fact that it is
considered an unskilled craft, which would require little education and minimal intellectual
effort for its performance .In this sense, this research sought to contribute to the recognition
of these professionals and the consequent appreciation of the category, since their job is
equally worthy, played by human beings that provide important social contribution.
Keywords: Street Cleaners. Work. Territory. Human Dignity. Public Invisibility.
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RESUMO
O trabalho propõe estudar a igualdade formal dos direitos trabalhistas assegurados às
empregadas domésticas pela Lei Complementar 150/2015, ante a desigualdade real em
que vive essa categoria, em sua trajetória de vida no contexto territorial do município
de Teófilo Otoni. As empregadas domésticas constituem uma das maiores categorias de
trabalhadoras do Brasil. Em 2014, ocupavam aproximadamente seis milhões de postos de
trabalho (IBGE/SIDRA, 2014). Tais números demonstram a importância do trabalho doméstico no Brasil. Apesar de desempenharem uma atividade indispensável na reprodução da
força de trabalho familiar e no bem-estar da população, essas trabalhadoras carregam o
viés discriminatório da escravidão, de sexo e gênero, que reflete em sua inserção no mercado de trabalho. Demorou séculos para que as empregadas domésticas obtivessem uma
norma jurídica reconhecendo seus direitos trabalhistas, o que só ocorreu através da Lei
5.859, de 11 de dezembro de 1972. Esse diploma legal, apesar de tratar especificamente
dos direitos da categoria, não lhe reconheceu os mesmos direitos atribuídos aos demais
trabalhadores, urbanos e rurais. Aliás, até mesmo a Constituição Federal não consagrou
tratamento isonômico às empregadas domésticas, deixando de lhes conferir os direitos
laboristas, próprios dos demais trabalhadores. Esse tratamento desigual ao trabalho doméstico e a consequentemente desvalorização e discriminação da empregada doméstica
são frutos de uma construção histórica, social e jurídica. Em função disso, é que se procurou analisar, o contexto social, jurídico e histórico em que essa atividade se desenvolveu,
por diferentes espaços em territórios distintos. Na sequência, são apontados os inúmeros
fatores na literatura que buscam justificar a origem da desvalorização e invisibilidade dos
serviços domésticos, destacando -se os estereótipos de gênero, raça e classe social. Faz-se, também, um apanhado dos avanços legislativos, do movimento feminista, da própria
classe das domésticas, e das manifestações internacionais, que resultaram na aprovação
da Convenção 189 e Recomendação 201, ambas da OIT. Registra-se, ainda, a referência
à Emenda Constitucional 72/013, a chamada PEC das Domésticas, regulamentada pela
Lei Complementar 150/2015. Por derradeiro, a dissertação trata da igualdade formal e
igualdade material à luz da Constituição Federal e da doutrina jurídica. A metodologia
foi a qualitativa, descritiva, voltada para o estudo de caso. A pertinência para o estudo
decorre de sua importância para a área acadêmica, tratando-se de um tema recentemente muito debatido no cenário político e na sociedade brasileira, capaz de mostrar as
crescentes mudanças jurídicas e de criar uma nova realidade nas relações trabalhistas.

ABSTRACT
The work proposes to study the formal equality of labor rights guaranteed to domestic
workers by Complementary Law 150/2015, before the real inequality in living this category,
in their life trajectory in the local context of the city of Teófilo Otoni. The maids are one
of the largest categories of workers in Brazil. In 2014, they occupied about six million jobs
(IBGE / SIDRA, 2014). These figures demonstrate the importance of domestic work in Brazil.
Although they play an indispensable activity in the reproduction of family labor and the
welfare of the population, these workers carry the discriminatory bias of slavery, sex and
gender, reflecting on their integration into the labor market. It took centuries for the maids
obtain a rule recognizing their labor rights, which only took place through Law 5859 of 11
December 1972. This statute, although specifically address the rights of the class did not
recognize you the same rights granted to other employees, urban and rural. In fact, even
the Federal Constitution does not devoted equal treatment to domestic workers, failing to
give them the laboristas rights, own the other workers. This unequal treatment to domestic
work and consequently depreciation and discrimination maid are the result of a historical,
social and legal construction. Because of this, it is that we tried to analyze the social, legal
and historical context in which this activity was developed for different spaces in different
territories. Following the numerous factors in the literature that seek to justify the origin of the
devaluation and invisibility of domestic services, highlighting gender stereotypes, race and
class are appointed. It will be also an overview of the legislative advances, the feminist movement, the very class of domestic and international events, which resulted in the adoption
of Convention 189 and Recommendation 201, both the ILO. Join also the reference to the
constitutional amendment 72/013, the so-called PEC of Domestic regulated by Complementary Law 150/2015. By last, the dissertation deals with the formal equality and material
equality in the light of the Constitution and legal doctrine. The methodology was qualitative,
descriptive, focused on the case study. The relevance for the study stems from its importance
to the academic field, in the case of a recently hotly debated topic in the political arena
and in Brazilian society, able to show the growing legal changes and create a new reality
in labor relations.
Keywords: Formal Equality. Real Inequality. Domestic Workers. Right. Territory
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RESUMO
Esta dissertação analisa como a condição juvenil, marcada com o acautelamento, possibilita o surgimento de novas e múltiplas territorialidades. A pesquisa tem caráter interdisciplinar, ao dialogar concepções da sociologia da juventude com os estudos territoriais
e as contribuições teórico-empíricas propostas por Bernard Lahire. Discute se a condição
juvenil, analisando de forma individual as transformações vivenciadas pelos jovens do
Centro Socioeducativo de Governador Valadares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
de caráter teórico-empírico, que culminou com a realização de entrevistas com oito jovens
acautelados e participantes da primeira edição do projeto de pesquisa e extensão da
Universidade Vale do Rio Doce, intitulado “Juventude, Educação e Direito: uma ação de intervenção em um centro socioeducativo”, no segundo semestre de 2015. Os processos de
constituições sociais e individuais de suas multiterritorialidades na qualidade de ser jovem,
são compreendidos com a organização de seus patrimônios individuais de dispositivos, em
distintos espaços tempos vividos e simbólicos de vivências. Argumenta-se que tais jovens
possuem novas e múltiplas territorialidades na singularidade de suas histórias.
Palavras-chave: Multiterritorialidades. Juventudes. Privação de liberdade
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ABSTRACT
This dissertation analyzes how the youth condition, characterized by a custodial measure, enables the development of new and multiple territorialities. This is an interdisciplinary
research, given that discusses youth sociology with territorial studies and the theoretical/
empirical contributions proposed by Bernard Lahire. The juvenile condition is discussed by
an individual analysis of the transformations experienced by young in a Socio-Educational
Centre of Governador Valadares. This is a qualitative research, with a theoretical and empirical connotation, culminating in interviews with eight young people in custodial measure
who participated in the first edition of the University Vale do Rio Doce’s research and extension project called “Youth, Education and Law: an intervention action in a socio-educational center” - second half of 2015. The processes of social and individual institutions of their
youth multiple territorialities are comprehended with the organization of their individual assets of devices, in different vivid and symbolic space-times of experiences. It is argued that
these young people have new and multiple territorialities in the singularity of their life stories.
Keywords: Multiple territorialities. Youths. Custodial measure.

369

OLIVEIRA, Aloides Souza de. Construção de novas
territorialidades na relação entre o Assentamento
Edmar Fritz e a cidade de Teófilo Otoni-MG. 113
f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do
Território) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território, Universidade Vale do Rio
Doce, Governador Valadares, 2016.

370

371

RESUMO
Essa dissertação teve como objeto o assentamento de reforma agrária Edmar Fritz, próximo
da cidade de Teófilo Otoni, MG. Buscou-se compreender as interrelações que se estabelecem entre os assentados e a cidade de Teófilo Otoni, sendo considerados todos os
envolvidos no processo. O estudo trata da origem do assentamento, desde os fatos que
levaram à ocupação, a formação do acampamento e a organização no assentamento,
discutindo como as relações entre assentados e citadinos se alteraram no decurso do
tempo. Na análise da relação entre assentados e citadinos se utilizou os conceitos de estabelecidos e outsiders propostos por Elias & Scotson (2000). Os resultados obtidos apontaram que, apesar da particularidade do Assentamento Edmar Fritz, esse não se diferencia
nos aspectos gerais dos outros assentamentos originados de ocupação promovida pelo
MST. O resultado aponta para as mudanças ocorridas com a progressiva territorialização
e construção de uma territorialidade de assentados. Isso aparece nitidamente nas falas
que manifestam satisfação com as relações estabelecidas e jogam para o passado a fase
em que havia problema e preconceito. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de
minimizarem os preconceitos, esses não desapareceram, pois, o olhar analítico faz emergir
das trajetórias biográficas dos assentados e das falas dos citadinos as formas estigmatizadas que persistem.

ABSTRACT
This dissertation had as its object the agrarian reform settlement Edmar Fritz, near the city of
Teofilo Otoni, MG. He sought to understand the inter-relationships that are established between the settlers and the city of Teófilo Otoni, being considered all involved. The study deals with the origin of the settlement from the facts that led to the occupation, training camp
and the organization in the settlement, discussing how the relationship between settlers and
townspeople have changed over time. In analyzing the relationship between settlers and
townspeople was used to established concepts and outsiders proposed by Elias & Scotson
(2000). The results showed that despite the particularity of the settlement Edmar Fritz, this is
no different in the general aspects of other settlements arising from occupation promoted
by the MST. The result points to the changes that occurred with the progressive territorial
and construction of a territorial settlers. This appears clearly in the statements that express
satisfaction with the established relationships and play to the last stage in which was no
problem and prejudice. However, it is important to note that despite minimize bias, these
have not disappeared, because the analytical look brings out the biographical trajectories
of the settlers and the speeches of city stigmatized forms that persist.
Keywords: Fight for Earth. Occupation of Earth. Edmar settlement Fritz. Teofilo Otoni. Minas
Gerais
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RESUMO
A partir da concepção territorial e da territorialidade humana propostos por Robert David
Sack, esta pesquisa objetivou a análise dessa nova modalidade organizacional do trabalho denominada teletrabalho, especificamente, observando-se uma das suas espécies
que é o trabalho home office. Consideramos as alterações no mundo do trabalho desde
o início da Revolução Industrial até a atual pós-modernidade; do trabalho manual nas
Corporações de Ofício, passando pelo organizacionismo das ideias de Taylor, pelo pragmatismo rígido e produtivo de Ford, até o surgimento da acumulação flexível do capital
na década de 1970. Foi também nessa década que teve início a Revolução Informacional,
uma revolução tecnológica pautada nas tecnologias de informação e comunicação, que
remodelou as bases do capitalismo e impactou diretamente no modelo organizacional
do trabalho ao romper o paradigma dos fatores localização e controle. Propusemos uma
análise dessa relação sutil e complexa envolvendo o trabalho home office, com a intenção
de verificar se o Direito do Trabalho pode compreender a temporalidade e a respectiva
expressão da justiça na relação de emprego home office, haja vista que a Consolidação
das Leis Trabalhistas foi confeccionada sob o julgo do modelo de produção fordista, no
qual os elementos localização e supervisão são imprescindíveis àquele formato de trabalho. Entretanto, com o surgimento do teletrabalho, esses fatores perderam a relevância de
outrora, haja vista que nessa forma de organização do trabalho, o labor pode ser desempenhado em qualquer lugar, inclusive em outra cidade ou mesmo em outro país.

ABSTRACT
From the territorial conception and human territoriality proposed by Robert David Sack, this
study aimed to analyze this new organizational form of work called telework, specifically,
observing one of its types, that is, the home office work. We consider the changes in the labor
market since the beginning of the Industrial Revolution to the current post modernity, from
manual labor in the Office of Corporations, transitioning through Taylor’s organizational
ideas backed by Ford’s hard and productive pragmatism, to the rise of flexible accumulation of capital in the 1970s. It was also during this decade that the informational revolution
started. A technological revolution guided by information and communication technologies
that remodeled the basis of capitalism directly impacting organizational work models breaking the paradigm of the factors location and control. We proposed an analysis of this
subtle and complex relationship involving the home office framework, intended to verify that
the Labour Laws can take into account the temporality and its expression of justice in the
employment relationship of a home office, given that the Consolidation of Labor Laws was
made under the yoke of the Fordist production model, in which the location and supervision
are essential elements to that working format. However, with the rise of telework, these factors
have lost their previous importance given that this form of work organization can be performed anywhere, even in another city or even another country.
Keywords: Territory. Telework. Labor legislation
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RESUMO
O trabalho busca a compreensão dos fenômenos da globalização e da mundialização
no contexto do marketing e suas práticas. Partimos da ideia de que o marketing e suas
práticas se servem dos discursos globalizantes para atribuir valor às campanhas publicitárias de produtos e mercadorias que circulam em escala global, utilizando estratégias de
propagandas e vendas massificadas que interpelam os indivíduos a partir de suas subjetividades. Pretende - se com este trabalho responder ao seguinte problema: na interface
das querelas presentes nos conceitos de globalização e mundialização como o marketing
constrói territórios simbólicos a partir de valores agregados às marcas e à s mercadorias,
bem como ideias desejáveis e almejadas pelos consumidores que são interpelados como
sujeitos pelas mercadorias? Ao analisarmos a campanha publicitária ― Bebendo uma
Coca-Cola com” utilizando o instrumental teórico metodológico da semiótica pretendemos compreender a relação entre globalização e os artifícios utilizados pelo marketing na
construção de conceitos e valores nos territórios imaginados. As estratégias do marketing
se utilizam das concepções a respeito da globalização para explorar mercados massificados, unificados no discurso, porém fragmentados na realidade. Essa ferramenta de
comunicação explora as particularidades dos grupos, das experiências individuais, do
imaginário dos grupos para articular estratégias de consumo em nível global, mas atendendo às expectativas locais, construindo conceitos e valores de produtos e mercadorias,
ideias desejáveis por consumidores que marcam seus traços indenitários. Ao analisamos as
representações, afetadas pelos fenômenos da globalização, propomos com este trabalho
apresentar os territórios simbólicos do marketing, através das mercadorias que nos interpelam como sujeitos.

ABSTRACT
This paper aims at understanding the globalization phenomena in the context of Marketing
and its practices. It starts with the idea that marketing and practices exploit the globalization speeches to assign value to the advertising campaigns of products and goods
moving on a glob al scale, using strategies to address individuals from their subjectivities.
Thus, this paper seeks to answer the following problem: due to the present the concepts of
globalization how does marketing build the symbolic territories and aggregate values to
brands and goods as well as desirable ideas by consumers who are addressed as subjects
by consumer goods? Analyzing the campaign using the theoretical and methodological
apparatus #Share a Coke using semiotics tools, this paper focus on understanding the relationship between globalization and the devices used in the construction of concepts and
values in the imagined territories of marketing. Observing the conceptions of globalization
used in the campaign to explore the discourses of a commoditized, unified market, which
in reality is fragmented. The communication tools of marketing explore the particularities of
groups, individual experiences, and imagination to articulate consumer strategies at the
global level, but taking into account local expectations, building concepts and values
of products and goods, desirable ideas for consumer that mark their identity. In analyzing
these representations, affected by the phenomena of globalization, this paper proposes an
understanding of the symbolic territories of marketing through consumer goods that address
individuals as subjects.
Keywords: Territory, globalization and Marketing
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RESUMO
A chegada de imigrantes da cidade mineira de Governador Valadares nos Estados Unidos,
desde a década de 1960, e com mais intensidade na década de 1980, fez com que o
território de destino se reconfigurasse. Os veículos de comunicação produzidos por e para
esses imigrantes, as chamadas “mídias étnicas”, foram resultado dessas reconfigurações.
Entre esses veículos de comunicação, estão os jornais impressos Brazilian Times e Brazilian
Voice. Ambos nasceram em 1988 e até hoje estão em circulação nos Estados Unidos, em
locais com presença significativa de brasileiros. Esses dois jornais foram selecionados como
objetos de estudo desta pesquisa, cujo objetivo é analisar como se dá a representação
da identidade brasileira no conteúdo desses dois periódicos e investigar se eles cumprem
o papel de mídia étnica. Para se alcançar tais objetivos, foram lidos e catalogados 1.587
textos jornalísticos dos gêneros opinativo e informativo presentes nas 72 edições sorteadas, sendo 24 do Brazilian Voice; 24 do Brazilian Times edição Massachusetts; e outras 24
do Brazilian Times edição New York. A metodologia utilizada foi a da Análise de Conteúdo.
No que diz respeito ao conteúdo analisado, ambos os jornais abordam questões referentes a assuntos de interesse das comunidades brasileiras. A pesquisa permitiu-nos constatar
que os veículos de comunicação analisados cumprem relevante papel na representação
da identidade brasileira em território norte-americano, assim como também cumprem sua
função de mídia étnica ao contribuírem para a propagação de assuntos inerentes às
comunidades brasileiras no território de destino e a produção de notícias do território de
origem.

ABSTRACT
The arrival of immigrants from the city of Governador Valadares in the United States since
the 1960s, and more intensely in the 1980s, caused the reconfiguration of the destined territory. The communication outlets and enterprises produced by and for these immigrants, the
so-called “ethnic media” were a result of these reconfigurations. Among these media outlets,
there are the Brazilian Times and Brazilian Voice. Newspapers founded in 1988 and still in
circulation in the United States to the present day, in places with significant presence of
Brazilians. These two newspapers have been chosen as the object of study in this research,
which aims to analyze the representation of Brazilian identity in the content of these two
newspapers and to investigate whether they fulfill the role of ethnic media. To achieve these goals, 1,587 journalistic texts of the opinionated and informative genres present in 72
randomly chosen issues (24 of the Brazilian Voice; 24 of the Brazilian Times – Massachusetts
edition; and 24 of the Brazilian Times - New York edition) were read and cataloged. The
methodology used was content analysis. Regarding the analyzed content, both newspapers
address subject matters of interest to the Brazilian communities. This research allowed us to
conclude that the media analyzed fulfill an important role in the representation of the Brazilian identity in the US territory, as well as fulfill their ethnic media role in contributing to the
spread of issues inherent to the Brazilian communities in the territory of destination and the
production of news on the territory of origin.
Keywords: Migration. Territory. Ethnic Media. Identity. Journalism
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RESUMO
Esta dissertação apresenta a análise dos repertórios linguísticos sobre as juventudes valadarenses no jornal Diário do Rio Doce entre junho a dezembro 2013, utilizando-se das
contribuições dos estudos territoriais e da análise discursiva, na perspectiva da Psicologia
Social, principalmente no referencial teórico das práticas discursivas no cotidiano. Para
atingir tal objetivo, foi discutida a relação entre mídia impressa e juventudes; destacados
os repertórios utilizados, mediante a construção de um mapa das produções discursivas
sobre as juventudes no Diário do Rio Doce e analisados os repertórios presentes no jornal
sobre as juventudes valadarenses, relacionando as práticas discursivas com os territórios
material, social e simbólico. A mídia impressa, por fazer circular repertórios, constitui importante território de estudo, ao participar da construção dos sentid os sobre as juventudes e
suas territorialidades. A pesquisa permitiu dar visibilidade aos vários repertórios presentes
na mídia impressa sobre as juventudes, possibilitando discutir as relações de poder que
produzem as significações construídas sobre elas, dependendo do território em que são
retratadas e desnaturalizar os sentidos sobre o público juvenil. Revela o pouco espaço
para a divulgação de repertórios positivos sobre as juventudes dos bairros periféricos
de Governador Valadares, as quais estão atreladas na maioria das notícias e com maior
visibilidade, ao repertório da violência.
Palavras-chave: Juventudes. Mídia impressa. Repertórios linguísticos. Território
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ABSTRACT
This dissertation presents the analysis of the linguistics repertoire of the Governador Valadares‘s youth, in the newspaper Diário do Rio Doce, between June and December of 2013,
using the territorial studies and the speech analysis, in the social psycholo gy perspective,
especially in the theoretical reference of the daily discourses practice. To achieve these
goals, the paper discusses the relationship between printed media and the city‘s youth; also
features the chosen linguistics repertoire, building a map of the discursive productions of
the youth in Diário do Rio Doce, and analyzing the newspapers linguistics repertoire about
the city youth, linking the discursive practices to the material, social and symbolic territories. Printed media, by spreading linguistics repertoire, represents an important study field,
building part of the youth‘s perception and its territorialities. The research gives visibility to
several linguistics repertoire inserted in the printed media about the city‘s youth, making it
possible to discuss the power relations that produce their perceptions, relying on the territory in which they are drawn, and denaturing the perception about the young public. The
research shows that there were few opportunities to spread positive linguistics repertoire
about the youth in the suburban areas of Governador Valadares, that are associated to
violence linguistics repertoire in most of the news with more visibility.
Keywords: Youth. Printed Media. Linguistics repertoire. Territory
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RESUMO
A escassez de água é um dos maiores problemas sociais da atualidade, seu uso racional
e sustentável é um grande desafio para as populações urbanas e rurais. Cada uso e consumo dado a água pode ser entendido como uma territorialidade singular, que, por sua
vez, contribuem para a formação material e imaterial do território, criando cotidianamente
uma identidade individual e coletiva proveniente da compreensão e valorização dessas
territorialidades. Este estudo transversal, de abordagem quantitativa foi desenvolvido em
um Assentamento Rural denominado Cachoeirinha, no município de Tumiritinga MG. Teve
como objetivo identificar as formas de utilização da água de acordo com a variabilidade da fonte entre os moradores do Assentamento. Participaram do estudo indivíduos
representantes de 51 famílias, de ambos os sexos e moradores do assentamento, independentemente do tempo que residem no local. Para esse estudo foram utilizados dois questionários, um com variáveis relacionadas a gênero, idade e grau de escolaridade, outro
com questões referentes à saúde e ambiente. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIVALE (Parecer número 718.492). Os dados coletados foram analisados por meio do software SPSS. Os resultados demonstraram uma média de idade de
28,1 anos entre os pesquisados, 78,4% do sexo feminino e 54,8% com escolaridade em anos
de estudo igual ou maior que cinco anos. Quanto à água e sua relação com a saúde,
os dados demonstraram que 94,1% da água utilizada era proveniente da rede pública
de abastecimento e 98,0% utilizada para consumo humano. Observou-se que 94,1% da
água utilizada é tratada, porém 51,0% dos assentados observaram alguma turvação, ou
seja, redução da sua transparência devido à presença de materiais em suspensão; 60,8%
alteração de cor e 88,2% mudança de sabor. Evidenciou-se que 67,3% dos entrevistados nunca apresentaram problemas gastrientéricos provenientes da utilização da água.
Quanto ao ambiente, para 83,3% dos entrevistados os corpos d’água e o Rio Doce que
margeia o assentamento, sofrem o fenômeno de assoreamento; 76,5% afirmaram que o rio
recebe despejos e 87,8% dos corpos d’água ficam poluídos em época de enchentes. Pode-se concluir que a origem principal da fonte de água é da rede pública de abastecimento e sua utilização está concentrada para o consumo humano, afazeres domésticos e
fornecido aos animais. Essa água é considerada tratada e própria para o consumo pela
maioria dos assentados, acarretando pouca incidência de doenças gastrientéricas e demais problemas à saúde, apesar de apresentar ocasionais alterações no sabor e na cor
da água. Observa-se, contudo, alguns problemas ambientais no rio e nos corpos d’água
como assoreamento, recebimento de despejos e poluição visível em época de enchentes.
O estudo se fez altamente importante e contribui para discussões na temática apresentada, dentro e fora da região de realização da pesquisa, especificamente recursos hídricos,
sociedade, ambiente, saúde e território.

ABSTRACT
Water scarcity is one of the biggest social problems of our time, its rational and sustainable
use is a major challenge for urban and rural populations. Each use and consumption of the
the water can be seen as a singular territoriality, which, in turn, contribute to the tangible
and intangible formation of the territory, creating a daily individual and collective identity
from the understanding of and appreciation of the territoriality. This cross-sectional study
with a quantitative approach was developed in a rural settlement called Cachoeirinha, in
the municipality of Tumiritinga-MG. We aimed to identify ways the water is used according
to the variability of source among the residents of the settlement. The study included individuals representing 51 families, of both sexes and residents of the settlement, regardless of
time residing on site. For this study we used two questionnaires, one with variables related to
gender, age and level of education, the other with issues relating to health and environment.
This study was approved by the Ethics Committee of UNIVALE (Opinion number 718.492).
Data were analyzed using SPSS software. The results showed an average age of 28.1 years among those surveyed, 78.4% female and 54.8% with schooling in years of study equal
to or greater than five years. As for water and its relation to health, the data showed that
94.1% of the water used were from the public supply network and 98.0% used for human
consumption. It was observed that 94.1% of the treated water is used, but 51.0% of the
settled observed some turbidity that is, reducing its transparency due to the presence of
undissolved material; color change 60.8% and 88.2% change in flavor. It was demonstrated
that 67.3% of respondents had never observed gastroenteritis related problems arising from
water use. For the environment, to 83.3% of respondents the water bodies and the Doce River
that borders the settlement, suffer from silting phenomenon; 76.5% said that the river receives
sewage and 87.8% of water bodies are polluted in times of flooding. It can be concluded
that the main source of water supply is the public supply and its use is concentrated for
human consumption, household chores and provided to the animals. This water is treated
and considered fit for consumption by the majority of the settlers, resulting in little incidence
of gastroenteritis related diseases and other health problems, despite showing occasional
changes in taste and water color. It is noted, however, some environmental problems in the
river and water bodies as siltation, receiving dumps and visible pollution in times of flooding.
The study became highly important and contributes to discussions on the theme presented,
within and outside the region of the research, specifically water resources, society, environment, health and territory.
Keywords: Territory, Water, Environment, Health.
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RESUMO
Violência e crime são formas de eternização de condutas humanas que diuturnamente
compõem as alçadas das preocupações e fazem parte dos objetos de pesquisa por
institutos diversos. Sob a perspectiva da seara do Direito Penal, homicídio exprime a destruição da vida de um ente humano, provocada por um ato voluntário (ação ou omissão)
por outro ser humano. O crescimento sistemático da violência e da prática homicida nos
centros urbanos é um fenômeno social que vem chamando a atenção de estudiosos de
diversas áreas do conhecimento. O presente estudo tem por objetivo refletir sobre os múltiplos fatores que concorrem para o entendimento do crime de homicídio praticado por
mulheres sob o ponto de vista do território legal e do território social. Estudo de Caso,
no qual tomando como referência os depoimentos de Daiane far-se-á uma análise das
circunstâncias em que cometeu os crimes de homicídio, bem como dos aspectos legais e
sociais que concorreram para sua absolvição ou condenação. A descrição dos fatos e a
narrativa construída por Daiane trouxeram à tona questões como a vulnerabilidade socioambiental e o papel da mulher num contexto altamente degradante para o sexo feminino.
Neste sentido, ressalta-se que a estrutura jurídica objetiva tenta de alguma forma, captar
os elementos subjetivos e contextuais do ato criminoso. O caso revela que a precária
situação socioeconômica, baixa escolaridade, e família numerosa com elevado nível de
desorganização e conflitos atuaram como fatores predisponentes dos atos de violência
praticados pela entrevistada. Faz-se necessário um aprimoramento da legislação levando
em consideração as transformações culturais ocorridas ao longo do tempo, em diferentes contextos. A compreensão do papel das vulnerabilidades sociais sobre a prática do
homicídio é importante uma vez que a segurança pública deve ter como aliada a ação
governamental voltada para mitigar vulnerabilidades e neutralizar trajetórias de vidas
negativas. A mera repressão não é suficiente para a pacificação territorial.

ABSTRACT
Violence and crime are forms of perpetuation of human behavior that on a daily basis make
up the scope of concerns and are part of the research objects by various institutes. From
the perspective of the field of Criminal Law, homicide expresses the destruction of a human
being’s life caused by a voluntary act (action or omission) by another human being. The
systematic growth of violence and murderous practices in urban centers is a social phenomenon that has attracted the attention of scholars from various fields of knowledge. This
study aims to reflect on the multiple factors that contribute to the understanding of the crime
of homicide committed by women from the standpoint of the legal and social territory as
well. A case study in which Daiane’s depositions are taken as reference. The circumstances
in which the crimes of murder were committed will be analyzed, as well as legal and social
aspects that contributed to their acquittal or conviction. The description of the facts and
the narrative constructed by Daiane brought up issues such as social and environmental
vulnerability and the role of women in highly degrading context for females. In this sense, it
is emphasized that the objective legal framework attempts to somehow capture the subjective and contextual elements of criminal acts. The case shows that low socioeconomic
status, low education, and family with high le vel of disorganization and conflicts acted as
predisposing factors of the acts of violence committed by the respondent. It is necessary
to improve legislation, taking into account the cultural changes that have occurred over
time in different contexts. It is important to understand the role of social vulnerability on the
practice of homicide as public security must be allied to government actions in order to
mitigate vulnerabilities and neutralize negative life trajectories. The mere repression is not
enough for territorial pacification.
Keywords: Homicide. Violence. Social Vulnerability. Criminal Law. Legal territory
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RESUMO
A reflexão sobre os conflitos socioambientais que envolvem as disputas territoriais decorrentes da implantação ou expansão de grandes empreendimentos é indispensável nos
dias atuais. Neste contexto, inúmeras comunidades tradicionais enfrentam, ao longo dos
anos, resistência que, muitas vezes se apresenta concomitante a um redimensionamento
ou à disponibilização de seus territórios para a implantação e ou expansão de grandes
empreendimentos, sejam eles obras públicas ou privadas, tal como o objeto em análise
nesta pesquisa; um empreendimento minerário de grande porte. A proposta desta pesquisa é apresentar e analisar o deslocamento populacional de comunidades desenraizadas
pelo empreendimento minerário Minas-Rio, de propriedade da Anglo American no período
de 2007 a 2014, considerando a existência de múltiplos territórios. A análise dos conflitos
existentes entre os membros das comunidades de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de
Minas e Dom Joaquim, apresentam questões relacionadas a garantias de apropriação do
território, para todos os envolvidos, tanto na perspectiva material quanto na sua dimensão simbólica. Essa abordagem será realizada através de dados secundários advindos
do empreendedor (Anglo American), Ministério Público outros órgãos públicos. Os dados
secundários abrigam inúmeros relatos, entendidos enquanto narrativas, que serão tratadas
tomando como referência a hermenêutica de Paul Ricouer. A realocação, observada a
partir dos relatos dos atingidos, revela que os conflitos abordados não ocorreram pela
posse de uma porção de terra, mas pela manutenção de relações sociais já existentes,
pela garantia da perpetuação dos hábitos, costumes e, principalmente, da memória destas
comunidades. Entretanto, a indenização proposta pelo empreendedor, visando à realocação e a reconstituição dos direitos, não foi capaz de reconstituir os modos de viver, fazer
e criar próprios destas comunidades. A pesquisa sugere a complexidade dos processos
de territorialização configurado pelo empreendedor e pelas comunidades desenraizadas,
visto que nos deparamos com múltiplas apropriações de um mesmo território (multiterritorialização) (HAESBAERT, 2004). Essa multiterritorialização envolve dimensões materiais e
imateriais que acarretam conflitos cotidianos, envolvendo relações assimétricas de poder.

ABSTRACT
Reflection on environmental conflicts involving territorial disputes arising from the implementation or expansion of large enterprises is indispensable today. In this context, many traditional communities face, over the years, resistance often presents concomitant to a resizing or
the provision of theirterritories for the implementation and or expansion of large enterprises,
whether public works or private, such as object analysis in this research; large a mining venture. The purpose of this research is to present and analyze the displacement of communities
uprooted bythe Minas-Rio project, owned by Anglo American from 2007 to 2014, considering the existence of multiple territories. The analysis of conflicts between members of Conceicão do Mato Dentro communities, Alvorada de Minas and Dom Joaquim, present issues
related to the land ownership guarantees for all involved, both in the material perspective
and in its symbolic dimension (Haesbaert, 2005). This approach will be conducted through
secondary data arising from the entrepreneur (Anglo American), prosecutors and other
public agencies. Secondary data are home to numerous reports, understood as narratives,
which will be handled by reference to Paul Ricoeur’s Hermeneutics. The relocation, seen from
the reports of affected reveals that addressed conflicts did not occur for possession of a
piece of land, but the maintenance of existing social relations, ensuring the perpetuation of
habits, customs, and especially the memory of these communities. However, the compensation
proposed by the entrepreneur, in order to relocation and restoration of rights, it was not
able to reconstruct the ways of living, to create and own these communities. The research
suggests the complexity of territorial processes set by the entrepreneur and the uprooted
communities, as we face multiple appropriations of the same territory (multiterritorialização)
(Haesbaert, 2004). This multiterritorialização involves tangible and intangible dimensions
that lead to daily conflicts involving asymmetrical power relations.
Keywords: Territory, Multiterritorialidade, Anglo American, Comunities “Uprooted Roots”, Mining
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RESUMO
O movimento migratório sempre teve um papel importante no que diz respeito ao processo
de urbanização brasileiro. Em um primeiro momento, o destino principal dos migrantes que se
deslocavam das áreas rurais para as zonas urbanas eram as grandes metrópoles. Todavia,
com o passar dos tempos, os municípios de médio porte e os novos centros emergentes começaram a despontar também como destinos. O município de Nova Serrana-MGpode ser
considerado um exemplo da desconcentração industrial, fenômeno iniciado na década
de 1970. O município ganhou visibilidade nacional pela dinamização de sua economia
provocada pela indústria calçadista, o que impulsionou o crescimento de sua população
a taxas bem maiores que as do estado de Minas Gerais e do Brasil. Uma parte considerável desse aumento populacional ocorreu em razão de migrantes vindos do município de
Poté-MG que, embora localizado a 600km de distância de Nova Serrana e em uma região
sem vínculos sócio históricos com o município, ainda assim com esse estabeleceu um forte
fluxo migratório. Esta dissertação tem como objetivo principal identificar os impactos da
migração interna no município de Poté-MG. Para o desenvolvimento deste trabalho, além
da pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, foi realizado um survey no município
de Poté onde, considerando um universo de 5.738 domicílios, um nível de confiança de
95,0% e uma margem de erro de 6,0%, foram aplicados um total de 257 questionários. Os
resultados apontam para o fato de que a migração interna representa muito mais uma redução na pressão sobre os recursos dos domicílios do que a possibilidade de aumento da
renda domiciliar a partir das remessas feitas pelos emigrantes. Para o município de Poté, a
perda de mão-de-obra para outros municípios pode vir a tornar ainda mais difícil a recuperação de sua economia, que apresenta fortes sinais de estagnação. Atingido o objetivo
proposto, espera-se que o trabalho que ora se desenvolve cumpra o seu propósito social
de explicitar o fenômeno em questão e colaborar para formulação de políticas públicas.

ABSTRACT
The migration always had an important role with regard to Brazilian urbanization. At first,
the main destination of migrants who moved from rural areas to urban areas were the large cities. However, with the passage of time, the medium-sized cities and the new emerging
centers also began to emerge as destinations. The municipality of Nova Serrana, MG can
be considered an example of industrial decentralization phenomenon started in the 1970s
The city gained national visibility for the promotion of its economy caused by the footwear
industry, which boosted the growth of its population and higher rates that the state of Minas
Gerais and Brazil. A considerable part of this population increase was due to migrants in
the city of Poté-MG that although located 600km away from Nova Serrana and in a region
without historical social ties to the city, yet with that established a strong migratory flow. This
thesis has as main objective to identify the impactsof internal migration in the municipality of
Poté-MG. To develop this work, as well as bibliographic and documentary research on the
subject, we conducted a survey in Poté municipality where considering a universe of 5,738
households, a confidence level of 95.0% and a margin of error of 6, 0% were applied a total
of 257 questionnaires. The results point to the fact that internal migration is much more a
reduction in pressure on the resources of households than the possibility of increased household income from remittances from emigrants. To the municipality of Poté, the loss of skilled
labor to other municipalities may ultimately make itmore difficult to recover its economy, which shows strong signs of stalling. Reached the proposed objective, it is expected that the
work that is now being developed to fulfill its social purpose to explain the phenomenon in
question and contribute to the formulation of public policies
Keywords: Internal migration – Regional Imbalance – Territory
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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade mostrar a relação jurídica de trabalho na contemporaneidade com enfoque na terceirização. A análise da terceirização teve como
referência a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a partir da qual foram
estudadas as vantagens, as desvantagens, as repercussões, quando ocorre o desrespeito
à legislação e a apropriação patronal da mais-valia, advinda da aplicação da terceirização de forma ilícita. Assim, o território da terceirização foi estudado com base nos
atores envolvidos: empresa tomadora, empresa prestadora e empregado, bem como o
processo desterritorialização do empregado terceirizado e o não-lugar por ele ocupado.
Posteriormente foi estudada a aplicação da terceirização ilícita no setor bancário no
Brasil, o seu uso com a finalidade de redução de custos por parte dos empresários e a
mais-valia, advinda do risco jurídico, com análise da jurisprudência nas iniciativas pública
e privada e também foi mostrada a relação entre o trabalhador terceirizado deste setor
e o não-lugar.
Palavras-chave: Relação Jurídica de Trabalho. Terceirização. Desterritorialização.
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ABSTRACT
This study aims to show the legal status of work in the contemporary society with a focus
on the relation of outsourcing. In the analysis of outsourcing, with the Precedent 331 of the
Superior Labor Court (SLC) as reference, were studied the advantages, disadvantages, the
repercussions in case of disrespect to the legislation and the employer appropriation of
surplus value, arising from the unlawful application of the outsourcing. Therefore, the territory
of outsourcing was studied based on the actors involved: borrowing company, providing
company and employee, as well as the dispossession process of the outsourced employee
and the non-place occupied by him. Afterwards, the research application of the outsourcing in the banking sector in Brazil was realized, its use with cost reduction purpose by
entrepreneurs and the surplus value, arising from legal risk, with analysis of the jurisprudence
in the public and private initiatives, and it was also shown the relationship between the
outsourced worker of this sector and the non-place.
Keywords: Legal Working Relationship. Outsourcing. Dispossession.
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RESUMO
O modelo capitalista de exploração intensiva de recursos, orientado pela necessidade
de acúmulo de lucros no curto prazo, apropria-se do território como se ele não passasse
de uma moldura métrica e abstrata, estrategicamente manipulável. Assim, estabelece-se a
concepção de um espaço conceitualmente vazio, onde as relações entre pessoas, eventos
e lugares tornam-se cada vez mais efêmeras. Ao lado dos inegáveis ganhos econômicos
produzidos por essa perspectiva de gestão de negócios, intensificam-se as heranças sociais e ambientais negativas derivadas da exploração desequilibrada dos recursos. Assim,
torna-se necessária a busca por modelos alternativos de gestão, capazes não só de
garantir a possibilidade de geração de valor econômico, mas que também considerem a
utilização mais racional e longeva dos recursos, a partir de uma relação mais consciente
entre a atividade produtiva e o território. Nesse sentido, esta pesquisa buscou relacionar
os conceitos de empreendedorismo sustentável e território. Para tanto, com base em um
estudo comparativo do conteúdo das obras de diferentes autores, apresentou e analisou exemplos de ações empresariais e iniciativas empreendedoras de caráter sustentável,
que suscitam a configuração de novos modelos de gestão de negócios, potencialmente
capazes de englobar impactos de curto e longo prazo e de garantir ao território um
papel que não se limita ao de palco controlável dos acontecimentos. Por fim, foi possível
identificar empreendimentos cujas características específicas apontam para indícios de
desenvolvimento de uma nova postura de gestão, que não só busca equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental de sua atuação, como também reforça os laços entre
empresas e comunidades, garantindo ao território um lugar de destaque entre as variáveis
consideradas nos processos decisórios.

ABSTRACT
The capitalist model of intensive exploitation of resources, guided by the need for profit
accumulation in the short term, appropriates the territory as if it were no more than a metric
and abstract frame, strategically manipulated. This approach establishes a conceptually
empty space where the relationships between people, events and locations become increasingly ephemeral. Alongside undeniable economic gains produced by this business
management perspective is the intensification of the negative social and environmental
heritage derived from the unbalanced exploitation of resources. Thus, it becomes necessary
to search for alternative management models, able not only to ensure the possibility of economic value generation, but also consider more rational and long-lived resource use, from a
more conscious relationship between the productive activity and territory. In this sense, this
research sought to relate the concepts of sustainable entrepreneurship and territory. To this
end, based on a comparative study of the content of works of different authors, presented
and analyzed examples of corporate actions and entrepreneurial initiatives of sustainable
nature, which give rise to the setting of new business management models, potentially able
to cover short impacts and long term and to ensure the territory a role that is not limited
to the controllable stage of events. Finally, it was possible to identify projects with specific
characteristics, which not only seek to balance economic, social and environmental dimensions of its operations, as well as strengthen ties between companies and communities,
ensuring the territory a prominent place among the variables considered in proceedings
decision-making.
Keywords: Territory. Sustainability. Sustainable Entrepreneurship
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RESUMO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido apontada como prioritária para a reorientação do modelo
de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e diversas iniciativas têm sido propostas para avaliar em
que medida a ESF está orientada para a Atenção Primária à Saúde (APS). Destaca-se que a APS possui
atributos essenciais e derivados, sendo a Coordenação do serviço, um dos atributos essenciais de grande relevância entre os demais, pois coordena os usuários de saúde para os demais níveis de atenção. A
Coordenação do serviço possui duas dimensões: Coordenação – Integração de cuidados (dimensão E) e
Coordenação – Sistema de Informações (dimensão F). O objetivo desta pesquisa foi avaliar a Coordenação
do serviço da APS na perspectiva dos idosos usuários do território da ESF na zona urbana do município de
Governador Valadares/MG. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal, com uma
abordagem quantitativa e outra qualitativa. A amostra foi constituída por 163 indivíduos, com 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, fisicamente independentes, com função cognitiva preservada, usuários da ESF. Para
a coleta dos dados quantitativos foi utilizado um Inventário Sócio demográfico, que visou conhecer o perfil
dos idosos pesquisados e seus indicadores de saúde. Para avaliar a Coordenação do serviço de saúde foi
utilizado o instrumento PCA TooL- BRASIL versão Adulto. Esse instrumento possibilita construir escores de APS,
sendo que o escore do atributo Coordenação do serviço é o resultado da média obtida das dimensões
E e F. São considerados serviços com Alto Escore de APS aqueles que obtiverem valor maior ou igual a 6,6.
Os dados quantitativos foram processados no software estatístico R 3.2.2. Para a coleta de dados qualitativos foi realizada uma entrevista semiestruturada com 10 idosos sorteados aleatoriamente e para esta
análise foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Os resultados demonstraram que
os idosos pesquisados possuem uma média de idade de 71 anos (DP=8,1), sendo a maioria do sexo feminino
(71,2%), 44,2% eram casados ou em união consensual, 82,8% informaram ter de 0 a 4 anos de estudo, 1 em
cada 4 idosos vivem com cônjuges, filhos, parentes ou agregados e declararam uma renda mensal de 1,3
salários mínimos (DP=0,8). Considerando os indicadores de saúde, constatou-se que59,5% dos idosos pesquisados nos últimos 06 meses, realizaram de 1 a 3 consultas no SUS, 89,0% estão em uso de pelo menos um
medicamento diariamente e 81,6% declararam possuir pelo menos uma doença diagnosticada pelo médico
do SUS. O escore do atributo Coordenação do serviço foi de 6,4 (EP=0,2) e os escores da dimensão E foi
de 6,2 (EP=0,3) e da dimensão F foi de 6,6 (EP=0,2). Observou-se que nenhuma variável demográfica, nem
indicador de saúde demonstrou estar associado de forma estatisticamente significativa com o escore da
dimensão E, contudo, a procedência (bairro de origem do idoso) evidenciou associação significativa com
o escore da dimensão F. A análise qualitativa permitiu identificar a percepção dos idosos retratando seus
entendimentos sobre saúde a partir de temáticas que ajudaram a identificar categorias que, na perspectiva
dos idosos, conceituaram saúde como bem-estar físico e emocional; associaram o possuir saúde, a presença
e ausência de saúde; e destacaram como práticas de saúde uma alimentação saudável, atividade física,
hábitos saudáveis de vida e vida tranquila. Concluiu-se que os idosos pesquisados avaliaram de uma forma
relativamente positiva a Coordenação do serviço, porém observou-se uma deficiência no acompanhamento
e no controle da qualidade dos serviços prestados, bem como uma carência deste grupo populacional
em ter 7 autonomias na informação. Os idosos também consideraram sua saúde de forma fragmentada, de
acordo com suas vivências na atenção à saúde e necessidades. Conhecer e analisar esta percepção pode
ajudar no desenvolvimento da atenção integral a esta população, bem como favorecer a melhoria da sua
qualidade de vida. Sendo assim, esses resultados apontam para a necessidade de elaboração de um planejamento integral de atenção à saúde do idoso

ABSTRACT
The Family Health Strategy (FHS) has been identified as a priority for the reorientation of the care model in
the Unified Health System (UHS) and several initiatives have been proposed to evaluate the extent to which
the FHT is oriented towards Primary Health Care (PHC). It stands out that the PHC has essential attributes and
derivatives, being the Service Coordination, one of the essential attributes of great relevance among the
others, because it coordinates the health users to the other levels of attention. The Service Coordination has
two dimensions: Coordination - Integration of care (E dimension) and Coordination - Information System (F
dimension). The purpose of this research was to evaluate the PHC Service Coordination from the perspective
of the eldery users of the FHS territory in the urban area of the municipality of Governador Valadares / MG.
It is an observational, descriptive, cross-sectional study with a quantitative and a qualitative approach. The
sample consisted of 163 individuals, aged 60 or more, of both sexes, physically independent, with preserved
cognitive function, users of the FHS. For the collection of quantitative data a Sociodemographic Inventory
was used, which aimed to know the profile of the surveyed elderly and their health indicators. To evaluate the
Coordination of the health service it was used PCATooL-BRASIL instrument adult version. This instrument makes
it possible to construct PHC scores, and the score of the Service Coordination attribute is the result of the
mean obtained from the E and F dimensions. PHC High Score services are those that have a value greater
than or equal to 6.6. The quantitative data were processed in statistical software R 3.2.2. For the collection
of qualitative data, a semi-structured interview was conducted with 10 randomly selected elderly, and for this
analysis, the Bardin Content Analysis technique (2011) was used. The results showed that the elderly studied
had a mean age of 71 years (SD = 8.1), the majority of them were female (71.2%), 44.2% were married or in a
consensual union, 82.8 % reported having between 0 and 4 years of study, 1 in 4 elderly people lived with
spouses, children, relatives or households and declared a monthly income of 1.3 minimum wages (SD = 0.8).
Considering health indicators, it was found that 59.5% of the elderly surveyed in the last 6 months had 1 to
3 consultations in the UHS, 89.0% were using at least one medication daily and 81.6% declared to have at
least one disease diagnosed by the UHS doctor. The score of the Service Coordination attribute was 6.4
(PE = 0.2) and the E dimension scores were 6.2 (PE = 0.3) and the F dimension was 6.6 (PE = 0, 2). It was observed that no demographic variable or health indicator was statistically associated with the E dimension,
however, the origin (neighborhood of the elderly) showed a significant association with the F-dimension score.
The qualitative analysis allowed to identify the perception of the elderly portraying their understandings on
health from themes that helped to identify categories that, from the perspective of the elderly, conceptualized
health as physical and emotional well-being; associated the own health, the presence and absence of health;
And highlighted health practices as healthy eating, physical activity, healthy living habits and quiet life. It was
concluded that the surveyed elderly 9 evaluated the Service Coordination in a relatively positive way, but it
was observed a deficiency in the monitoring and control of the quality of the services provided, as well as a
lack of this population group in having autonomy in the information. The elderly also considered their health in
a fragmented way, according to their experiences in health care and necessities. Knowing and analyzing this
perception can help in the development of integral care for this population, as well as favor the improvement
of their quality of life. Thus, these results point to the need to elaborate a comprehensive planning of health
care for the elderly.
Keywords: Primary Health Care. Elderly Health. Evaluation of Health Services. Family Health Strategy. Territoriality
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RESUMO
Passados sete anos do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), oito
empreendimentos de faixa I foram construídos em Governador Valadares, o que totalizou
em 2197 moradias entregues, sendo que, outros nove estão em construção e com previsão
de entrega para este ano, com essas serão mais 3600 moradias entregues na cidade. O
que evidencia a intensa adesão da cidade ao PMCMV. O objetivo desta dissertação foi
analisar os empreendimentos construídos pelo PMCMV na cidade de Governador Valadares, para as famílias de baixa renda, segundo a localização dos empreendimentos em
relação à cidade e disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas mais diversas fontes existentes,
tais como livros, periódicos, jornais, artigos, internet, etc. Posteriormente, foi realizada a pesquisa de campo nos empreendimentos estudados, observando por meio de um roteiro de
coleta de dados, a localização socioespacial dos conjuntos habitacionais com relação
à cidade, e a identificação de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos disponíveis
localmente. Os resultados desta pesquisa reforçam que, apesar dos empreendimentos do
PMCMV estarem situados na periferia da cidade, se encontram numa posição de fácil
acesso, servida de equipamentos públicos, transporte, infraestrutura e um comércio local.
As críticas apontam que os empreendimentos são entregues sem atender as necessidades
urbanas, porém, se verifica que a própria dinâmica da cidade tende a ocupar as lacunas
com os equipamentos e serviços, por meio do poder público ou pela iniciativa particular.

ABSTRACT
After seven years of the launch of the Minha Casa Minha Vida program, eight projects of
range I were built in Governador Valadares, which totaled in 2197 delivered homes, and,
nine are under construction and scheduled for delivery this year, with these will be more
3,600 homes delivered in the city. What highlights the intense interest to the city to the
MCMVP. The objective of this work is to analyze the developments fomented by MCMVP
in the city of Governador Valadares, for low-income families, according to the location of
new developments in relation to the city and it´s availability of services, infrastructure and
public facilities. After an intense research including various existing sources was carried out,
such as books, periodicals, newspapers, articles, internet, etc. Subsequently, a field research was conducted in the studied enterprises, observing through a collection script data,
socio-spatial location of housing in relation to the city, and the identification of services,
infrastructure and public facilities available locally. The results of this research reinforce that
despite MCMVP ventures are situated on the suburbs of the city, they are in a position easily accessible, served by public facilities, transportation, infrastructure and local businesses.
The critical point is that the project were delivered without attending the urban needs, but
it appears so that the dynamics of the city tends to fill in the gaps with the equipment and
services needed, or through the government or by private initiative.
Keywords: Right to Adequate Housing. Minha Casa Minha Vida. Housing Policy. Public Policy
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RESUMO
No Brasil, o acesso ao Ensino Superior aumentou consideravelmente nas últimas décadas,
abarcando novos segmentos da sociedade não alcançados até então. Com a ampliação do número de instituições de ensino superior (IES), a Educação Superior deixou de ser
ofertada apenas nas capitais para adentrar o interior do país. Se antes era necessário
que o indivíduo se deslocasse para os grandes centros urbanos para cursar o ensino
superior, agora, com o gradual processo de interiorização das IES, tornou-se possível graduar sem a necessidade de abandonar o município de residência. Assim, os moradores
dos pequenos municípios do estado, antes confinados às possibilidades locais, passaram
a se deslocar em movimento pendular, vivenciando uma multiterritorialidade decorrente
do trânsito entre os vários territórios do seu entorno. Nesse sentido, este estudo teve como
objetivo principal caracterizar o território do ensino superior na mesorregião do Vale do
Rio Doce em relação ao movimento pendular de estudantes que se deslocam diariamente
de seus municípios para estudarem em outros. Buscou-se, especificamente identificar quais
são os principais municípios que atraem estudantes de graduação e pós-graduação da
mesorregião, e avaliar quais os fatores ou agentes facilitadores do processo de mobilidade estudantil entre os municípios de origem e os municípios e destino. Trata-se de um
estudo quantitativo, descritivo, de natureza bibliográfica e documental. Foram utilizados
os dados do Censo Demográfico de 2010 que, por sua vez, foram analisados com base
nos conceitos de território e multiterritorial idade discutidos na perspectiva do referencial
teórico de Hasbaert e Rafestin. A análise dos dados apontou Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Caratinga como os municípios que mais receberam estudantes
em movimento pendular dentro da MVRD, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. A maioria dos indivíduos que pendulava na graduação era do sexo feminino,
com idade entre 15 e 24 anos, residente na zona urbana, com renda familiar entre dois e
10 salários mínimos e renda individual entre 0 e 2 salários mínimos. Já na pós-graduação, a
maioria dos sujeitos também era do sexo feminino, possuía entre 20 e 34 anos, era residente
na zona urbana, com renda familiar entre cinco e 10 salários mínimos e renda individual
entre 2 e 10 salários mínimos. Identificou-se na literatura alguns fatores que podem ser
interpretados como facilitadores do acesso ao ensino superior e da prática da pendularidade, dentre eles os programas de incentivo econômico como o FIES e o ProUni, além
dos programas de melhorias viárias do estado de Minas Gerais, ProAcesso e Caminhos
de Minas. Os dados analisados neste trabalho foram fundamentais para compreender a
dinâmica populacional no território analisado, podendo vir a servir de suporte para a
formulação de políticas públicas que venham a tornar o ensino superior mais democrático
e acessível na região.

ABSTRACT
In Brazil, access to higher education has increased considerably in recent decades, embracing new segments of society not so far achieved. With the expansion of the number
of Higher Education Institutions (HEI), higher education was no longer offered only in the
capitals, reaching also the inner cities of the country. If before it was necessary for the individual to move to the capitals and large urban centers for higher education, now, with the
gradual process of internalization of HEI, it became possible to graduate without the need
to leave the residential city. Thus, residents of small towns in the state, previously confined to
local possibilities, were able to move in pendulum movement, experiencing a multiterritoriality
arising from transit between the various territories of your surroundings. In this sense, this study
aimed to characterize the territory of higher education in the Vale do Rio Doce mesoregion
in relation to the pendulum movement of students who travel every day from their cities to
study in others. Specifically, it was sought to identify which are the main cities that attract
undergraduate and postgraduate students from the mesoregion and evaluate the factors
or facilitators of the process of student mobility between the cities of origin and destination
cities. This is a quantitative, descriptive study of bibliographical and documentary nature.
Data from the 2010 Demographic Census were used, which were analyzed based on the
concepts of territory and multiterritoriality discussed in the perspective of the theoretical
framework of Hasbaert and Rafestin. The analysis of the data indicated Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano and Caratinga as the cities that received the most
students in pendulum movement within the MVRD, both at undergraduate and postgraduate
levels. Most of the individuals who are at graduation are female, between 15 and 24 years
old, residents of the urban area, single, with family income between 2 and 10 minimum wages
and individual income between 0 and 2 minimum wages. In the post-graduation period,
the majority of the students are also female, between 20 and 34 years old, residents of the
urban area, with family income between 5 and 10 minimum wages and individual income
between 2 and 10 minimum wages. It was identified in the literature some factors that can be
interpreted as facilitators to the access in higher education and the practice of pendularity,
among them, economic incentive programs such as FIES and ProUni, in addition to the road
improvement programs of the state of Minas Gerais, ProAcesso and Caminos de Minas. The
data analyzed in this study is fundamental to understand the population dynamics in the
analyzed territory, and can serve as support for the formulation of public policies that will
make higher education more democratic and accessible in the region.
Keywords: Multiterritoriality, Pendulum movement, Higher education, Meso-region of Vale do
Rio Doce
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RESUMO

ABSTRACT

A leishmaniose Visceral Humana (LVH) é uma antropozoonose classificada pela organização mundial de saúde como uma doença tropical negligenciada. Essa distribuição geográfica característica da disseminação da doença está diretamente relacionada com
fatores sociais, ambientais e climatológicos. Diante disto, os órgãos competentes encontram
muitas dificuldades no controle dessa endemia que é tão complexa, o que reflete a necessidade de novos estudos para avaliar a efetividade das medidas atuais de controle
assim como o uso de novas tecnologias como o geoprocessamento que possam subsidiar
as ações de vigilância e controle da mesma no município de Governador Valadares (GV).
Nesta perspectiva o objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre os padrões de
ocorrência da Leishmaniose Visceral Humana em Governador Valadares e variáveis socioambientais, como forma de produzir mais conhecimento sobre a endemia no município.
Como subsídio para essa pesquisa foram utilizadores indicadores sócio ambientais obtidos do IBGE, imageamento Landsat 8 e dados sobre a incidência de LVH no município. É
possível destacar, dentre outras observações que se evidenciou associação entre os níveis
de arborização e a prevalência e que esta última, de fato, em parte está associada a
condições socioambientais que favorecem sua disseminação em âmbito local.

Visceral Human Leishmaniasis (LVH) is an anthropozoonosis classified by the World Health
Organization as a neglected tropical disease. This geographical distribution characteristic
of the spread of the disease is directly related to social, environmental and climatological
factors. In view of this, the competent bodies find many difficulties in controlling this endemic
disease that is so complex, which reflects the need for new studies to evaluate the effectiveness of current control measures as well as the use of new technologies such as geoprocessing that can subsidize actions Of surveillance and control of the same in the municipality
of Governador Valadares (GV). In this perspective the objective of this work was to investigate the relationship between the occurrence patterns of Human Visceral Leishmaniasis
in Governador Valadares and socioenvironmental variables, as a way of producing more
knowledge about the endemic disease in the municipality. As a subsidy for this research were
users socio-environmental indicators obtained from IBGE, Landsat image 8 and data on
the incidence of LVH in the municipality. It is possible to highlight, among other observations,
that there was an association between the levels of afforestation and the prevalence, and
that the latter, in fact, is in part associated with socioenvironmental conditions that favor its
dissemination at the local level.
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RESUMO
As cidades são constituídas por uma multiplicidade de manifestações, caracterizando a
complexidade dos fenômenos que as definem e redefinem, através das pluralidades dos
tempos concernentes a elas. O Urbanismo se apresenta como a área responsável a priori por pensar e planejar o futuro das cidades, e adquire maior significado e relevância
quando associado à interdisciplinaridade enquanto modelo epistêmico que recorre a
diversas áreas do saber, integrando amplas contribuições e favorecendo uma compreensão urbana territorial. Os Estudos Territoriais respaldam a hermenêutica das cidades numa
imbricação de elementos como o tempo, a memória e a identidade. Assim, a identidade
dos grupos sociais gera sobre o espaço significados, conformando territórios, a partir dos
hábitos e das práticas sociais. Os territórios portanto, se constituem simbólicos e se distinguem por um continuam territorial, através das territorialidades e multiterritorialidades. Estas,
expressam o caráter processual que se estendem desde uma apropriação concreta-funcional, às apropriações imateriais ou simbólicas. As cidades criativas se enquadram nesse
continuam territorial e se apresentam como catalizadoras de processos sociais que imanam
da criatividade individual e das características próprias de cada lugar. O objetivo desta
dissertação foi analisar como os territórios simbólicos são constituídos nas cidades criativas. Para tal fim, percorreu-se à história do Urbanismo afim de encontrar uma vertente que
preconizasse um planejamento humanizado de cidades. Em seguida, a partir de elementos
constituintes das cidades como o tempo, a memória e a identidade, verificou-se a conformação de territórios simbólicos, através de uma abordagem interdisciplinar. Por último, buscou-se a compreensão dos territórios simbólicos frente ao conceito de cidades criativas.
A revisão bibliográfica e a análise documental, apoiadas em perspectivas disciplinares e
interdisciplinares, contribuem para ampliar a inteligibilidade do real. As congruências entre
os conceitos de diversas áreas justificam o modelo epistêmico interdisciplinar, sobretudo na
perspectiva dos Estudos Territoriais, ao propor um balanço crítico do V Congresso Internacional Cidades Criativas. Conclui-se a pertinência de se adotar os conceitos dos Estudos
Territoriais nas temáticas de Cidades Criativas, possibilitando um aprofundamento teórico
e epistemológico, fornecendo ingredientes próprios para a compreensão do dinamismo
presente nos Territórios Simbólicos das Cidades Criativas.

ABSTRACT
Cities are constituted by a multiplicity of manifestations, characterizing the complexity of
the phenomenon that define and redefine them, through the pluralities of the times concerning them. Urbanism presents itself a priori as the area responsible for thinking and planning
the future of cities, and acquires greater significance and relevance when associated with
interdisciplinary, as a n epistemic model that resorts from several areas of knowledge, integrating broad contributions and favoring an understanding Urban-territorial. Territorial Studies support the hermeneutics of cities in an overlapping of elements such as time, memory
and identity. Thu s, the identity of social groups generates over space meanings, shaping
territories, from habits and social practices. Territories, therefore, constitute symbolic and are
distinguished by a territorial continuum, through territorialities and multiterritorialities. These
express the procedural character that extend from a concrete-functional appropriation to
immaterial or symbolic appropriations. Creative cities fit into this territorial continuum and
present themselves as catalysts for social processes that emanate from the individual creativity and characteristics of each place. The objective of this dissertation was to analyze
how the symbolic territories are constituted in the creative cities. To this end, the history of
Urbanism was examined in order to find a section that recommended a humanized planning
of cities. Then, from the constituent elements of cities such as time, memory and identity, the
formation of symbolic territories was verified through an interdisciplinary approach. Finally,
we sought to understand the symbolic territories in front of the concept of creative cities.
Bibliographical review and documentary analysis, supported by disciplinary and interdisciplinary perspectives, contribute to increase the intelligibility of the real. The congruence
between the concepts of several areas justifies the interdisciplinary epistemic model, especially in the perspective of Territorial Studies, by proposing a critical assessment of the
Fifth International Congress of Creative Cities. It concludes the pertinence of adopting the
concepts of Territorial Studies in the themes of Creative Cities, allowing a theoretical and
epistemological deepening, providing proper ingredients for understanding the dynamism
present in the Symbolic Territories of Creative Cities
Keywords:: Urbanism, memory, identity, symbolic territories and creative cities
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RESUMO
O rompimento da barragem de minério da Samarco ocorrido em 5 de novembro de 2015
foi um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. O rio Doce, localizado entre
os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, foi completamente poluído pelos rejeitos de
minério provenientes da barragem de Fundão. Assim, os moradores do município de Governador Valadares/MG foram impactados diretamente, uma vez que este rio faz parte
da identidade e da configuração da cidade, além de ser o único manancial que fornece
água tratada para os moradores valadarenses. Neste sentido, propõe-se analisar de que
forma o rio Doce foi considerado na cobertura jornalística do jornal local Diário do Rio
Doce (DRD), no período de 5 de novembro de 2015 a 5 de novembro de 2016. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica dos Estudos Territoriais com vistas a perceber o
rio Doce como um território integrado e multifacetado. Posteriormente, procurou-se discutir
questões relacionadas ao estudo da linguagem, especialmente em relação à Análise de
Discurso Crítica (ADC) de vertente anglo-americana proposta por Fairclough (2016). Esta
abordagem considera os discursos como práticas sociais, de forma que o papel principal
da análise discursiva se manifesta através da transformação social. A ADC é, portanto,
utilizada como teoria e metodologia com o intuito de mostrar como os discursos sobre o
rio Doce apresentam aspectos multifacetados: jurídico-políticos, simbólico-culturais, econômico-materiais e naturais. Os resultados demonstram que o rio Doce se configura como um
território integrado num continuum simbólico e funcional.

ABSTRACT
The rupture of the Samarco´s mining dam, which occurred on November 5, 2015, was one of
the biggest environmental disasters in Brazilian history. The river named Doce, located between the states of Minas Gerais and Espírito Santo, was completely polluted by the mining
tailings from the Fundão dam. Thus, residents of Governador Valadares city in Minas Gerais
(MG) were directly impacted, since this river is part of the city´s identity and outline, besides
being the only source to provide treated water to the residents of Valadares. In this sense,
one proposes to analyze how the Doce river was displayed in the journalistic coverage of
the local newspaper Diário do Rio Doce (DRD), from November 5, 2015 to November 5, 2016.
Initially, a bibliography review of Territorial Studies was elaborated focusing on perceiving
the Doce river as an integrated and multifaceted territory. Subsequently, one sought to
discuss issues related to the study of language, especially in relation to the Critical Discourse Analysis (CDA) proposed by Fairclough (2016). This approach considers discourses as
social practices, so that the main role of discursive analysis manifests itself through social
transformation. The CDA is, therefore, used as a theory and methodology in order to show
how the discourses about the Doce river present multifaceted aspects: legal-political, symbolic-cultural, economic-material and natural. The results demonstrate that the Doce river is
configured as an integrated territory in a symbolic and functional continuum.
Keywords: Doce river. Diário do Rio Doce. Territorial aspects. Critical Discourse Analysis
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RESUMO
O envelhecimento populacional pode ser entendido como um fenômeno mundial que acarreta transformações nos âmbitos social, político, econômico e na saúde. Neste cenário a
família ocupa cada vez mais uma função protagonista no suporte ao idoso, respeitando
os valores e crenças que constitui a personalidade e bagagem emocional desse indivíduo.
Contudo, é preciso compreender a família como uma estrutura que se modifica de acordo
com os contextos sociais, culturais e históricos. Este estudo objetivou conhecer a influência do suporte familiar na adesão ao tratamento odontológico em idosos usuários da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) localizada na zona urbana do município de Governador Valadares. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, que utiliza tanto
uma abordagem quantitativa como uma qualitativa. Participaram desse estudo 45 idosos,
com 60 anos ou mais, funcionalmente independentes. A coleta dos dados quantitativos
foi realizada utilizando um Inventário sócio demográfico e o Inventário de Percepção do
Suporte Familiar (IPSF). Na obtenção dos dados qualitativos foi realizada uma entrevista
semiestruturada com 10 idosos visando identificar sua percepção em relação à Significado de família, Composição familiar e Incentivo da família para adesão ao tratamento
odontológico. A análise dos dados quantitativos foi realizada utilizando o software Sphinx
Léxica, versão 5.1.0.4. A partir da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin obteve-se apuração dos dados qualitativos. Os dados sócios demográficos demonstraram que
64,4% dos idosos são do sexo feminino, 40% casados e 40% viúvos. Quanto a escolaridade
80% possuíam Ensino Fundamental Incompleto. Em relação a renda 80% informaram viverem
com um salário mínimo (R$: 880,00). Quanto aos indicadores de saúde, 42,2% realizaram
pelo menos 4 consultas médicas nos últimos seis meses, a maioria (62,2%) utilizou de 1 a
3 medicamentos diariamente nos últimos seis meses e 73,4% possuem de 1 a 3 doenças
diagnosticadas por médicos dos SUS. Considerando a média das três dimensões analisadas no teste IPSF, verificou-se um escore Médio-Alto quanto a percepção dos idosos
sobre suporte familiar, ou seja, os idosos possuem incentivo e liberdade para se expressar
e ter autonomia no ambiente familiar. Na análise da percepção emergiram várias categorias, dentre elas família foi considerada tudo e representa cuidado com o componente
familiar idoso. A composição familiar foi identificada como nuclear e extensa. Para metade
dos idosos a família incentiva a adesão ao tratamento odontológico e a outra metade
adere ao tratamento odontológico mesmo com a ausência de incentivo. Pode-se concluir
que os idosos dessa pesquisa formam um grupo de indivíduos com maior participação
de mulheres, possui pouca escolaridade e baixa renda. Percebem de maneira positiva a
importância da família, consideram que o suporte familiar pode influenciar na adesão ao
tratamento odontológico.

ABSTRACT
Aging can be understood as a world phenomenon that implies social, political, and economic and health transformations to society. In this scenario, the family plays an important role
to the elderly support respecting the values and beliefs that form the personality and the
emotional experiences of these individuals. However, it’s necessary to understand family as
a structure that modifies itself according to the social, cultural and historical contexts. This
study aimed to find out how much family support influences adherence to dental treatment
in elderly people that use the Family Health Strategy program (ESF) located in the urban
area of Governador Valadares city. It is a descriptive, cross-sectional study, which uses both
a qualitative and quantitative approach. Forty-five elderly which are sixty years old or more,
independent and users of the Family Health Strategy program (ESF) in the urban area of a
city in the east of Minas Gerais, took part in this study. The quantitative data was done by
using a sociodemographic inventory with the objective of characterizing the sample, the
health indicators and the use of health service; and the Family Support Perception Inventory
(IPSF). The qualitative data was done by a half structured interview with 10 elderly aiming
to identify their perception about the meaning of family, family composition, and family encouragement to dental treatment. Sphinx Léxicasoftware, version 5.1.0.4.as used to analize
quantitative data and then it was obtained from Bardin Content Analysis technique, the
qualitative data. Sociodemographic data has shown that 64, 4% of them are female, 40%
are married and 40% are widows. In terms of schooling 80% have incomplete elementary
education. With respect to income 80% reported living with a minimum wage (R$ 880, 00).
About the health indicators, 42,2% have performed at least 4 medical visits in the last 6
months, 62,2% used between 1 and 3 medications in the last 6 months and 73,4% have 1
to 3 diseases diagnosed by SUS doctors. Considering the average of the three dimensions
analyzed in the IPSF test, it was found a high average score regarding to the perception of
the elderly about the family support, which means that they have incentive and freedom to
express themselves as well as autonomy in the family environment. In the perception analysis
several categories emerged from data among them, family was considered “everything” and
represents the care to the elderly family member. The family composition was identified as
nuclear and extensive. To half of them there is encouragement from the family to dental treatment and the other half adheres to it even if there is no motivation. It is noted that elderly
from this research group are majority women with low schooling and low income. They realize,
in a positive way, the importance of the family and believe that family support may influence
their participation to dental treatment.
Keywords: Health of the elderly. Family support. Dental treatment. Family Support Perception
Inventory (IPSF)
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo principal verificar os possíveis entraves do candidato surdo durante a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando da tentativa
de ingresso à educação superior. E, em desdobramentos específicos conhecer as multiterritorialidades das pessoas surdas e como tais interferem nesse acesso educacional; identificando, por
conseguinte como as normativas do MEC estabelecem a realização do ENEM, descrevendo, então,
as adaptações para candidatos com deficiência auditiva e/ou surdez. É preciso reconhecer a
multiterritorialidade da pessoa surda dentro de suas especificidades de forma equânime. Para este
estudo qualitativo de revisão bibliográfica, adotou-se como o critério de inclusão pessoa com
surdez, de ambos os sexos e que tenham concluído o ensino médio, submetendo-se ao Exame Nacional. Consequentemente o critério de exclusão não levou em consideração o gênero, somente as
deficiências (física, motora, acuidades visuais, psíquicas, etc.), bem como pessoas que não tenham
completado o ensino médio. A coleta de dados teve como marco temporal o ano de 1998, porque
é o ano de criação do ENEM e naquela época o objetivo era apenas avaliar o desempenho do
estudante ao final da Educação Básica. Contudo, a partir de 2009, o ENEM passou a ser utilizado
também como ferramenta de seleção para Educação Superior. Desse modo, a coleta de dados foi
realizada estudando livros, documentos e textos de lei. De igual forma, primou-se pelas obras da
literatura surda, cujos autores mais referendados foram: Skliar, (1999, 2006 e 2016); Strobel (2008,
2009), Quadros (2004, 2006 e 2008), Novaes (2010); Perlin (2006), Sá (1997, 2002); Sassaki
(2006) e Stumpf (2010). Já a base de dados de documentos eletrônicos baseou-se em plataformas academicamente reconhecidas, tais como SciELO, Google Acadêmico, Portal de periódicos
CAPES, Publicações Portal CNPq, possuindo o mesmo marco temporal de análise de conteúdo, qual
seja, a partir de 1998 pelas razões já expostas. O estudo fez-seimportante ao contribuir para as
discussões socioantropológicas da surdez, porquanto as relações sociais dos surdos dizem respeito ao meio em que vivem, destacando-se, o que é ser surdo e os seus direitos. Como resultado
identificou-se que um dos entraves que o surdo enfrenta na trajetória estudantil não é a ausência
de leis, mas sim, a efetividade destas, posto que a inclusão da pessoa surda no mercado de trabalho ainda é deficitária. Conclui-se que a educação é um caminho cheio de oportunidades e,
desta feita, o ENEM, além de ser a ferramenta para avaliação da qualidade do Ensino Médio do
país, é também o meio de acesso ao ensino superior brasileiro, com vistas a uma posterior inclusão
ao mercado de trabalho. O novo patamar de direitos e garantias descortina-se com o uso das
Tecnologias Assistivas no ENEM 2017, pois os candidatos surdos, em caráter experimental, poderão
ter acesso a vídeo com as questões do ENEM traduzidas em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
consoante Edital nº 13 de 07 de abril de 2017 publicado no DOU nº 69, sessão 3, p. 4. Por
conseguinte, tal normativa possibilita a inclusão do saber humano nas diferentes perspectivas de
interdisciplinaridade. Afinal a universidade, em sua academia, é um múltiplo território de formação,
pesquisa e profissionalização que deve estar envolvida na construção da ordem social, democrática e igualitária – linguisticamente falando.

ABSTRACT
This research has the main objective to verify the possible obstacles of the deaf candidate during
the National High School Examination (ENEM) test, when trying to enter higher education. And, in
specific unfolding to know the multiterritorialities of deaf people and as such interfere in this educational access; Thus identifying how the regulations of the MEC establish the ENEM, and then describe
the adaptations for candidates with hearing loss and / or deafness. It is necessary to recognize the
multiterritoriality of the deaf person within their specificities in an equanimous way. For this qualitative
study of bibliographical revision, the criterion of inclusion was included person with deafness, of both
sexes and that they had finished high school, being submitted to the National Exam. Consequently,
the exclusion criterion did not take into account gender, only the deficiencies (physical, motor, visual
acuities, psychic, etc.) as well as people who did not complete high school. Data collection was based on the year 1998, because it is the year of creation of the ENEM and at that time the objective
was only to evaluate the performance of the student at the end of Basic Education. However, as of
2009, the ENEM was also used as a selection tool for Higher Education. Thus, data collection was
performed by studying books, documents and texts of law. In the same way, it was distinguished by
the works of the deaf literature, whose authors more referendados were: Skliar, (1999, 2006 e 2016);
Strobel (2008, 2009), Quadros (2004, 2006 e 2008), Novaes (2010); Perlin (2006), Sá (1997,
2002); Sassaki (2006) e Stumpf (2010). On the other hand, the database of electronic documents
was based on academically recognized platforms, such as SciELO, Google Scholar, CAPES Journal
Portal, CNPq Portal Publications, having the same timeframe for content analysis, that is, from 1998
onwards. Reasons already set out. The study was important in contributing to the socio-anthropological discussions of deafness, since the social relations of the deaf are related to the environment
in which they live, highlighting what it is to be deaf and their rights. As a result, it has been identified
that one of the barriers that the deaf faces in the student trajectory is not the absence of laws, but
the effectiveness of these laws, since the inclusion of deaf people in the labor market is still deficient.
It is concluded that education is a path full of opportunities and, as such, the ENEM, besides being
the tool to evaluate the quality of the country’s secondary education, is also the means of access
to Brazilian higher education, with a view to Subsequent inclusion in the labor market. The new level
of rights and guarantees is revealed by the use of Assistive Technologies in ENEM 2017, as deaf
candidates, on an experimental basis, may have access to video with ENEM issues translated in Brazilian Sign Language (LIBRAS), as appropriate Edital nº 13 of April 07, 2017 published in the DOU
nº 69, session 3, p. 4. Consequently, such legislation makes it possible to include human knowledge
in the different perspectives of interdisciplinarity. After all, the university in its academy is a multiple
territory of formation, research and professionalization that must be involved in the construction of
social, democratic and egalitarian order - linguistically speaking.

Keywords: Territory. Pounds. Culture-deaf identity. ENEM. Assistive Technologies
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RESUMO
Essa dissertação está centrada em uma análise documental em que foi analisado o inteiro
teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária
323-7 Minas Gerais que define o território do povo indígena Krenak no município de Resplendor/MG. A trajetória histórica do povo Krenak de exílios e diásporas está diretamente
inserida num contexto de intensa atuação legiferante do Estado de Minas Gerais acerca
da posse e propriedade das terras devolutas. O objeto geral é compreender a juridicidade do processo histórico vivenciado pelo povo Krenak e que são levantados na decisão.
Os resultados apontam que o elemento central que fundamentou a decisão jurídica foi a
questão fática e a territorialidade do povo Krenak com sua terra foi determinante para
que seus direitos fossem efetivados pelo Poder Judiciário.
Palavras-chave: Acórdão. Supremo Tribunal Federal. Terras devolutas. Krenak. Minas Gerais
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ABSTRACT
This dissertation is a documentary analysis in which the entire content of the judgment of the
Federal Supreme Court in the judgment of the 323-7 Minas Gerais Civil Action that defines
the territory of the Krenak indigenous people in the municipality of Resplendor / MG was
analyzed. The historical trajectory of the Krenak people of exiles and diasporas is directly
inserted in a context of intense legal action of the State of Minas Gerais about the ownership and ownership of the vacant lands. The general object is to understand the juridicity
of the historical process experienced by the Krenak people and that they are taken to the
sentence. The results indicate that the central element that grounded the legal decision was
the factual question and the territoriality of the Krenak people with their land was determinant for their rights to be enforced by the Judiciary.
Keywords: Judgment. Federal Court of Justice. Waste lands. Krenak. Minas Gerais
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RESUMO
Os conflitos ambientais constituem-se uma das faces da problemática ambiental que vem
marcando as preocupações e debates da sociedade. Alguns dos conflitos enfrentados
por unidades de conservação relacionam-se à apropriação e uso do espaço, como se
verifica no Parque Estadual do Rio Doce, onde, historicamente, incidem disputas pela abertura, construção e pavimentação de estradas e pontes. A pavimentação da rodovia LMG
760, trecho entroncamento da BR 262/Cava Grande, que permitirá a ligação com a BR
381, inserida na zona de amortecimento do parque é parte importante deste conflito na
atualidade. Objetivo: Assim, o objetivo desse estudo analisar os projetos territoriais dos diferentes atores sociais, enquanto um conflito de territorialidades concorrentes, em relação
ao uso e apropriação da rodovia, através dos posicionamentos assumidos no processo
de licenciamento. Metodologia: Para a identificação dos atores e de seus projetos, utilizou-se de metodologia de revisão bibliográfica e de análise documental dos processos
judiciais que discutiram o licenciamento das obras de pavimentação, sob o pano de
fundo da contextualização histórica, geografia e ambiental do território. Resultados: A investigação fez emergir do conflito a participação controversa do Estado, na sua função
constitucional de defesa do meio ambiente, pela atuação de flexibilização das normas
ambientais em favor do desenvolvimento econômico.

ABSTRACT
Environmental conflicts are one of the faces of the environmental problem that has marked
the concerns and debates of society. Some of the conflicts faced by conservation units are
related to the appropriation and use of space, as in the Rio Doce State Park, where, historically, disputes have arisen for the opening, construction and paving of roads and bridges.
The paving of the highway LMG 760, section of the BR 262 / Cava Grande, which will allow
the connection with BR 381, inserted in the buffer zone of the park is an important part of
this conflict today. Objective: Thus, the objective of this study is to analyze the territorial
projects of the different social actors, as a conflict of territorialities competing, in relation to
the use and appropriation of the highway, through the positions assumed in the licensing
process. Methodology: For the identification of the actors and their projects, Bibliographical review and documentary analysis of the judicial processes that discussed the licensing
of paving works, under the background of the historical, geographic and environmental
context of the territory. Results: The controversial participation of the State emerged from
the conflict, in its constitutional function of defending the environment, through the act of
flexibilization of environmental norms in favor of economic development.
Keywords: road, Conservation Unit, LMG 760, State, flexibilization
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RESUMO
Essa dissertação se propôs-se a destacar de que forma se apresentou o empoderamento
juvenil no território da ocupação, com um recorte específico nas ocupações escolares no
Brasil ocorridas no ano de 2016. Inicialmente, foi realizada revisão bibliográfica interdisciplinar que permitiu compreender melhor as relações que o território estabelece com o
fenômeno do empoderamento juvenil sob a perspectiva acadêmica. Com base no referencial teórico, também foi possível entender conceitos preexistentes e marcantes acerca dos
territórios simbólicos, do hibridismo, das multiterritorialidades identitárias, da vulnerabilidade e do empoderamento. Os fenômenos complexos, e suas multiterritorialidades, podem vir
a compor as relações sociais e identitárias, para reconhecê-los se fez necessário desistir
de pensar em termos isolados e começar a pensar em termos territoriais, considerando se
existem padrões particulares, ou não. Dessa forma, a mídia eletrônica e a rede social do
Facebook, foram escolhidos para a análise de discurso crítica, como campo de estudo,
por configurar um espaço apropriado por indivíduos e grupos, marcado por relações
de poder, e suas ambivalências, reprodutores dos significados. Assim, para fins de análise,
ignorou-se as intenções do canal midiático, suas manchetes e as perguntas dos interlocutores, considerando-se apenas os discursos espontâneos, ou em resposta, emitidos pelos
jovens envolvidos na ocupação noticiada. Os materiais encontrados foram organizados
e analisados segundo a técnica metodológica de análise de discurso crítica, que propõe
transcender o significado aparente das mensagens, a partir de uma investigação que
busca dos signos e significados implícitos, no discurso comunicador juvenil, alinhado às
perspectivas territoriais, às ciências sociais e à linguística. A partir dos dados obtidos na
pesquisa constatamos os momentos da prática social em múltiplos territórios, cujos discursos serviram como aporte de verificação desse entrelaçar do poder simbólico, dos signos,
dos símbolos e significados das relações territoriais e fenomênicas do empoderamento,
atrelados às multiterritorialidades juvenis passaram a conformar identitáriamente os jovens,
e, ainda, o hibrido território simbólico da ocupação, em múltiplos territórios.
Palavras-chave: Empoderamento. Vulnerabilidade. Território. Ocupações
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ABSTRACT
This master dissertation has its main focus on youth empowerment and its presentation in the
territory of the Brazilian school’s occupation in 2016.Its first step was an interdisciplinary
bibliographic research having in mind a deeper insight of the relationship between the
concept of territory and the youth empowerment phenomenon under the academic point of
view. Theoretical framework makes possible the understanding of some previous and outstanding concepts like symbolic territories, hybridism, identity, multiterritorialities, vulnerability
and empowerment. Complex phenomena, and their multiterritorialities, may form part of social and identity relations. The acknowledgement of such complex issue it’s necessary give
up the approach that use isolated concept and start a new approach in territorial terms
seeking the existence or not of some kind of patterns. So, publications on electronic midia
and social net Facebook were the field resource. The key tool was the critical analysis of
discourse. This a field of study presents itself as an appropriate space where individuals
and groups bring forward power relations, and their ambivalences as meaning reproducers.
From this background and bearing in mind analysis purposes, media channel intentions, its
headlines and the questions of the interlocutors were ignored. Thus, the focus attention here
was the spontaneous utterance or soma answer speech of the young people involved in the
reported school occupation. Resources found were organized and analyzed following the
methodological technique of critical discourse analysis. This approach seeks to transcend
the apparent meaning of the messages. In order do find this this investigation seeks implicit
signs and meanings in the communicative juvenile discourse. As the issue is a complex one
further concepts coming from territorial, social sciences and linguistics perspectives were
of course considered very closely. From the research data it was verified social practice
moments in multiple territories. Speeches about these moments were the ground of a near
examination of this intermingled symbolic power coming from the sings, symbols e meaning
of the territorial and phenomenal relationship of the empowering. All this was bind to the
youth multiterritorialities that began to conform the youth identity alongside with the hybrid
symbolic territory of the school occupation in multiple territories
Keywords: Territory, Youth Empowerment, Youth Vulnerability, Brazilian school occupation
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RESUMO
A educação universitária exerce papel assertivo à configuração da igualdade, de dimensões complexas e enlaces territoriais que resignificam territorialidades. O curso de Medicina
da UFJF – Campus Avançado Governador Valadares ilustra o modo de ascensão social,
decorrentes de desiguais oportunidades de acesso. Assim, pretos, pardos, índios e pessoas
com deficiência amparam-se nas ações afirmativas como medida privativa ou de política
pública, para suas inclusões nos segmentos sociais. Nesta pesquisa objetivou-se verificar
as políticas de acesso ao ensino superior pela reserva de vagas dos alunos cotistas A e
D em comparação aos grupos C, B e E, todos alunos do curso de Medicina da UFJF/GV.
Como metodologia, após o parecer nº 2.208.515 – CAEE: 68669517.2.0000.5157 do CEP
analisaram-se os dados fornecidos pela Instituição pesquisada por meio de formulários
formatados no banco de dados da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos
(CDARA) e do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO). Os dados
foram submetidos à codificação e tabulação no programa WPS Spreadsheets (software livre equivalente ao Excel - Microsoft Office Professional Plus 2013) e, em seguida, trabalhados no software livre PSPP e GraphPad Prism. Na comparação de duas médias, utilizou-se
o teste t-Student, com valor de significância de p=0,05. O universo encontrado foi de 323
(trezentos e vinte e três) alunos. Como resultado da comparação de todas as cotas entre
si sem distinção de via, as médias A e D foram próximas às das Cotas B, C, E , demonstrando
a efetividade da implantação das cotas por consequência da equidade das políticas
públicas de cotas raciais e sociais desdobrando-se na teoria capacitatória dos alunos
que veem na educação uma fonte de mobilidade social. Com tais resultados construíram-se os primeiros indicadores do Curso de Medicina da UFJF/GV. Portanto, conclui-se que
é necessário oferecer de forma equânime e estratégica, o ingresso universitário a alunos
de realidades socioeconômicas díspares, para sanar injustiças históricas. A formulação
de programas e políticas públicas de ensino superior ampliam a equidade do acesso e
consequentemente melhoram os índices de rendimentos acadêmicos dos alunos, principalmente quando este for de um curso concorrido, dispendioso e que exige conhecimentos
multidisciplinares como a Medicina.

ABSTRACT
University education plays an assertive role in the configuration of equality, of complex
dimensions and territorial links that reframe territorialities. The UFJF Medical Course -Governador Valadares Advanced Campus illustrates the way of social ascension, arising from
unequal access opportunities. Thus, blacks, pardos, Indians and people with disabilities
rely on affirmative actions as a private measure or public policy, for their inclusion in the
social segments. This research aimed to verify the policies of access to higher education
by reserving vacancies of students A and D compared to groups C, B and E, all students
of the medical course of UFJF/GV. As a methodology, after CEP opinion 2.208.515 - CAEE:
68669517.2.0000.5157, the data provided by the Institution was analyzed through forms
formatted in the database of the Coordination of Academic Records and Subjects (CDARA) and the Center for Organizational Knowledge Management (CGCO). The data were
coded and tabulated in the WPS Spreadsheets program (free software equivalent to Excel
-Microsoft Office Professional Plus 2013) and then worked on free software PSPP and Graph
Pad Prism. In the comparison of two means, the t-Student test was used, with a significance
level of p = 0.05. The universe found was 323 (three hundred and twenty-three) students. As
a result of the comparison of all the quotas with each other without distinction of way, the
means A and D were close to those of Quotas B, C, E, demonstrating the effectiveness of the
implementation of quotas as a consequence of the equity of public policies of racial and
social dimensions unfolding in the capacitatory theory of students who see in education
a source of social mobility. With these results the first indicators of the Medical Course of
UFJF/GV were constructed. Therefore, it is concluded that it is necessary to offer in an equitable and strategic way, the university entrance to students of disparate socioeconomic
realities, to heal historical injustices. The formulation of public higher education programs
and policies broadens the equity of access and consequently improves students’ academic
achievement, especially when it is a costly and expensive course requiring multidisciplinary
knowledge such as medicine.
Keywords: Territory, University, Quotas, Equity, Effectiveness
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RESUMO
A migração de brasileiros para os Estados Unidos, que tem origem em Governador Valadares, Minas Gerais, iniciou-se na década de 1960, a partir da qual, com a formação e
consolidação de redes migratórias, culminou em um grande boom na década de 1980,
caracterizando a cidade como uma grande exportadora de imigrantes para esse país.
Esta dissertação busca compreender as nuances envolvidas na territorialização de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, com enforque em suas práticas de língua inglesa,
em uma perspectiva bakhtiniana e dialógica da língua. Para alcançar as respostas, três
eixos foram fundamentais: No primeiro eixo, as principais teorias para abordar o fenômeno,
destacando: a teoria econômica dos neoclássicos e a teoria das redes; no segundo eixo,
uma perspectiva integrada do território, em que o território é compreendido em seu âmbito
político, econômico e cultural, considerando, sobretudo, o continuum constituinte de suas
dimensões materiais e simbólicas; no terceiro eixo, uma perspectiva de língua a partir do
dialogismo de Bakhtin, na qual a língua é percebida em sua concretização pelos sujeitos
falantes. Para chegar à compreensão da territorialização ou reterritorialização de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos a partir de suas práticas de língua, realizou-se uma
pesquisa de campo, qualitativa, na qual 11 sujeitos retornados a partir dos anos 2000
foram entrevistados mediante um roteiro de perguntas. Posteriormente, os dados foram
analisados pela técnica de análise dialógica do discurso, com base em três obras: Marxismo e filosofia da linguagem, Problemas da Poética de Dostoiévski e Estética da criação
verbal. Os dados possibilitaram as seguintes conclusões: Em uma perspectiva integrada do
território, levando em consideração as suas dimensões múltiplas, associado às práticas de
língua dos sujeitos, compreendidas em uma perspectiva de língua dialógica, a territorialização de imigrantes é um fenômeno multidimensional, de forma que não é possível concluir
que imigrantes, ainda que com condições mínimas na prática de língua, sejam desterritorializados plenamente ou deslinguistificados. Entretanto, como sujeitos linguísticos e sociais,
lidam com a língua nas mais diversas esferas, nas quais a língua lhes é exigida nas mais
diversas formas e nos mais diversos gêneros, ocupando o lugar de uma prática intrínseca
a sua territorialização. Enquanto não é salutar que se pense em sujeitos desliguistificados,
pode-se pensar em sujeitos com uma prática de língua precária, no sentido de, em alguma
medida, estarem com suas territorialidades simbólicas, especialmente no que concerne a
língua, em situações precárias. Nos seus acessos e restrições territoriais, a língua está sempre presente, influenciando em sua territorialização, em suas ocupações ou restrições, que,
em um outro sentido, condicionam, em alguma medida, as suas práticas de língua.
Palavras-chave: Língua inglesa. Dialogismo. Migrações. Território
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ABSTRACT
The migration of Brazilians to the United States, which originates in Governador Valadares, Minas Gerais, started in the 1960s, from which, with the formation and consolidation of
migratory networks, culminated a great boom in the 1980s, characterizing the city as a
great exporter of immigrants to that country. This study seeks to understand the nuances
involved in the territorialization of Brazilian immigrants in the United States, with the focus
on their English language practices based on Bakhtinian and dialogical perspective of
the language. In order to get the answers, three axes were fundamental: In the first axis, the
main theories to approach the phenomenon, emphasizing: the economic theory of the neoclassic ones and the network theory; In the second axis, an integrated perspective of the
territory, in which the territory is understood in its political, economical and cultural sphere,
considering for instance the continuum constituting its material and symbolic dimensions;
in the third axis, a perspective of the language from the dialogism of Bakhtin, in which the
language is perceived in its concretization by the speakers. To achieve the understanding
of the territorialization or reterritorialization of Brazilian immigrants in the United States based on their language practices, a qualitative field research was carried out, in which 11
subjects returned from the year 2000, were interviewed through a script of questions. Subsequently, the data were analyzed by the technique of dialogical discourse analysis, based
on three works: Marxism and philosophy of the language, Dostoevsky’s problems of poetics
and Esthetics of verbal creation. The data allowed the following conclusions: In an integrated perspective of the territory, taking into account its multiple dimensions, associated to
the subjects ‘ language practices, according to a dialogical language perspective, the
territorialization of immigrants is a multidimensional phenomenon, so that it is not possible to
conclude that immigrants, although with minimum conditions in the practice of language, are
totally deterritorialized or without language. However, as linguistic and social subjects, they
deal with the language in the most diverse spheres, in which the language is demanded to
them in the most diverse forms and in the most diverse genres, occupying the palce of an
intrinsic practice to its territorialization. While it is not salutary to think about subjects without language, one can think of subjects with a precarious language practice, in the sense
that, to some extent, they are with their symbolic territorialities, especially in what concerns
the language, in precarious situations. In its access and territorial restrictions, language is
always present, influencing their territorialization, their occupations or restrictions, which, in
another sense, condition, to some extent, their language practices.
Keywords: English language. Dialogism. Migrations. Territory
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RESUMO

ABSTRACT

O crescimento das cidades contemporâneas propicia interferências diretas na vivência
dos indivíduos e na sua relação com o meio, dentre essas, na dialética entre público e
privado. Identifica-se uma ruptura comportamental quanto aos gestos e ações expressos
no espaço privado e, também, quanto às simbolizações corpóreas no espaço público.
Estes são alterados de acordo com o contexto, as temporalidades, os hábitos e os diferentes estilos de vida. Porém, há um hibridismo comportamental materializado em algumas
partes da cidade, onde apropriações e vínculos de pertencimento são estabelecidos no
espaço urbano, como uma transposição doméstica ao espaço público. Este fenômeno de
apropriação – conceituado como Domesticidade Urbana –afeta diretamente os vínculos
relacionais e indenitários com o espaço e conforma territórios simbólicos. O objetivo desta dissertação foi compreender como a transposição dos gestos domésticos no espaço
público estabelecem um vínculo com o espaço urbano, conformando territórios simbólicos.
Para tal, foi conceituado a Domesticidade Urbana a partir da revisão bibliográfica, da
análise metodológica de Kenneth Burke, pela pêntade dramática e dos efeitos no território
(simbólico). Como exemplificação das ações simbólicas da domesticidade urbana, foi realizado um levantamento de campo no bairro Amaro Lanari, identificado como um bairro híbrido, entre os municípios de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Conclui-se que este fenômeno
é recorrente na sociedade contemporânea e permeia nossas histórias, memórias, vivências,
referências e, principalmente, interfere nos vínculos e apropriações do território vivido.

The growth of contemporary cities propitiates direct interference in the individuals’ experience and in their relationship with the environment, among them, in the dialectic between
public and private. It identifies a behavioral rupture of the gestures and actions expressed
in the private space and even, of the corporeal symbolizations in the public space. These
are changed according to the context, the temporalities, the habits and the different lifestyles. However, there is a behavioral ‘hybridism’ materialized in some parts of the city, where
appropriations and bonds of belonging are established in the urban space, as a domestic
transposition to the public space. This phenomenon of appropriation – conceptualized as
Urban Domesticity – directly affects the relational link and identitary with the space and
conforms symbolic territories. The objective of this dissertation was to comprehend how the
transposition of the domestic gestures to the public space establish a bond with the urban
space, conforming symbolic territories. For this, was developed the concept of Urban Domesticity from the bibliographical review, from the methodological analysis of Kenneth Burke,
by the dramatic pentad and the effects in the territory (symbolic). As exemplification of the
symbolic actions of urban domesticity, was performed a field survey in the Amaro Lanari
neighborhood, identified as a hybrid neighborhood between the municipalities of Coronel
Fabriciano and Ipatinga. It is concluded that this phenomenon is recurrent in the contemporary city and society and permeate our histories, memories, livingness, and references and,
mainly, interfere in the ties and appropriations of the lived territory.

Palavras-chave: território simbólico, domesticidade, público e privado, ações
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RESUMO
Esta pesquisa pretende verificar a existência e implementação de uma política pública desenvolvida pelo
Estado, voltada a assegurar o direito ao acesso à água e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
por meio da instituição de espaços territoriais protegidos. Dada a característica de gestão territorial por
bacias hidrográficas do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, selecionou-se a bacia do Rio Doce para a
realização da pesquisa. Consideraram-se, ainda, os seguintes motivos: possuir a estrutura do SINGREH instalada, contando com Comitê de Bacia Hidrográfica, Agência de Água e Plano de Recursos Hídricos; estar
localizada na Região Sudeste, atingida por forte estiagem nos últimos anos; haver sido submetida a notória
degradação; bem como pelo fato de cortar dois Estados – Espírito Santo e Minas Gerais – mas com a maior
parte do seu território (86%) em Minas. Com efeito, como a definição de espaços protegidos se dá pelo Poder Público, por meio dos entes da federação, e considerando que a maior parte da área de drenagem do
Rio Doce está localizada em Minas Gerais, a pesquisa limitou-se às unidades de conservação estaduais da
porção mineira do Rio Doce. As unidades criadas pelos municípios não foram consideradas, por decorrerem
da concorrência de iniciativas muito variadas – cada município executando sua própria política pública –
tampouco as UCs criadas pela da União, ante a possibilidade de revelar um número reduzido de unidades
dentro de uma política que, em princípio, é concebida para implementação em todo o território nacional e
não em uma bacia hidrográfica. Com o recorte espacial da bacia do Rio Doce, foram identificados todos
os espaços territoriais especialmente pro - tegidos instituídos por ato volitivo concreto do Poder Público
Estadual de Minas Gerais na bacia e verificado quais destes espaços possuíam entre seus objetivos a proteção da água e dos serviços ecossistêmicos com ela relacionados. A análise considerou os estudos técnicos
preliminares, atos de criação e planos de manejo das UCs, bem como se havia propostas para a criação de
áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos no Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica. A propósito, constatou-se a existência de 23 espaços protegidos criados pelo Estado de Minas Gerais no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sendo 17 Unidades de Conservação
do Grupo de Proteção Integral (73,9% do total), 4 Unidades de Conservação do Grupo de Uso Sustentável
(17,4%) e 2 Áreas de Proteção Especial (8,7%), estas últimas ainda não reavaliadas pelo órgão ambiental
do Estado para adequação à Lei do SNUC. Também constatou-se que nenhum dos espaços existentes foi
criado em decorrência de propostas do Plano de Recursos Hídricos, pois este documento não as formulou,
não satisfazendo ao conteúdo mínimo previsto no art. 7o da Lei 9.433/1997. Não obstante, dentre as diversas finalidades previstas na Lei do SNUC, a pesquisa revelou que a proteção aos recursos hídricos é um dos
mais frequentes objetivos para a instituição de espaços protegidos na Bacia do Doce, presente em 60,9%
do total dos espaços examinados. Também foi possível constatar que, neste universo, embora pelo menos
30,4% dos espaços pesquisados possam, em tese, gerar benefícios associados à qualidade e quantidade
de água para usos a jusante, não há, atualmente, nenhum caso concreto de apli - cação do art. 47 da Lei
9.985/2000. Além disto, 73,9% dos espaços protegidos da bacia, ou seja, 17 do total de 23 pesquisados,
apresentou informação no sentido de não possuir Plano de Manejo. Conclui-se do exame do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e dos estudos técnicos disponíveis, dos atos de criação, dos Planos
de Manejo existentes dos espaços protegidos e de outras informações do órgão ambiental, que há um
pronunciado déficit entre a criação e a implementação dos espaços protegidos na Bacia Hidrográfica do
Rio Doce. Sugere-se a inclusão de propostas de áreas a serem protegidas no Plano de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Doce, bem como a regulamentação de dispositivos da legislação, de modo a tornar o efetiva
a gestão integrada do território da bacia hidrográfica.

ABSTRACT
This research intends to verify the existence and implementation of a public policy developed by the Government, aimed at ensuring the right to access to water and the environment protection, through the institution
of protected areas. Given the characteristic of territorial management by hydrographic basins of the National Water Resources System, the Rio Doce basin was selected to the research, considering also the following
reasons: it has the structure of National Water Resources System installed, counting with Hydrographic Basin
Committee, Water Agency and Water Resources Plan; it is located in the Southeast Region, affected by severe
drought in recent years; it has been subjected to notorious degradation; as well as the fact of being located
in two brazilian States - Espírito Santo and Minas Gerais – but with most of its territory (86%) in Minas. Whereas the definition of protected areas by the Public Power and that most of the drainage area of Rio Doce is
located in Minas Gerais, it was considered only the areas created by the State Government. Protected areas
created by municipalities were not considered, because of the competition from different initiatives – each
municipality running its own public policy – nor the areas protected by the Federal Government, given the
possibility of revealing a small number of units within a policy that is designed for implementation throughout
the national territory and not in a river basin. With this spatial cut, all the protected areas established by a
concrete volitional act of the Minas Gerais Government in the Doce’s basin were identified. Then, it was verified
which of these areas had among their objectives, the water protection and related ecosystem services. The
analysis considered the protected area’s technical studies, their management plans, as well as if there were
proposals for the creation of areas to restriction of use, with a view to the protection of water resources in the
Water Resources Plan of the Hydrographic Basin. It was verified the existence of 23 protected areas created
by the Minas Gerais Stante within the Rio Doce River Basin, with 17 Conservation Units of the Integral Protection Group (73.9% of the total), 4 Conservation Units of the Sustainable Use Group (17.4%) and 2 Special
Protection Areas (8.7%), not yet revalued by the State environmental agency. It is also noticed that none of
the existing protected areas were created accordding the Water Resources Plan, since this document did
not formulate the proposals, not satisfying the minimum law content (art. 7º of Law 9.433/1997). Nevertheless,
among the various purposes of the SNUC Law, the research revealed that the protection of water resources is
one of the most frequent objectives for the institution of protected areas in the Doce’s Basin, verified in 60.9%
of the total spaces examined. It was also possible to verify that, in this universe, although at least 30.4% of the
spaces surveyed can theoretically generate benefits associated with the quality and quantity of water for
downstream uses, there is currently no concrete case of application of art. 47 of Law 9.985/2000.In addition,
73.9% of the protected areas of the basin presented information of not having a Management Plan. The conclusion of the research is that there is a pronounced deficit between the creation and the implementation of
protected areas in the Rio Doce River Basin. In final considerations, it is suggested to include the areas to be
protected in the Rio Doce River Basin Management Plan, as well as to edit regulations by decree, in order to
make effective the integrated management of the territory of the river basin

Keywords: water resources, integrated land management, hydrographic basin, protected areas
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RESUMO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) ao ofertar serviços de Atenção Primária à Saúde
(APS) tem promovido a reorganização das práticas em saúde. D este modo é necessário adequá-los à população assistida e garantir que sejam ofertados com qualidade. A
APS deve ser reconhecida pela presença de seus atributos essenciais (Acesso de primeiro contato, Longitudinal idade, Coordenação e Integralidade) e derivados (Orientação
Familiar e Orientação Comunitária) que requerem uma avaliação sistemática. Este estudo
teve por objetivo avaliar a qualidade do serviço de APS, sob o ponto de vista do idoso
assistido no território da ESF da zona urbana do município de Governador Valadares/
MG. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal com abordagem quantitativa.
A amostra foi composta por 163 idosos, de ambos os gêneros, assistidos na ESF, funcionalmente independentes e com função cognitiva preservada para responder aos instrumentos
empregados na coleta dos dados: Inventário Sociodemográfico e o PCATool-Brasil versão
Adulto, utilizado para avaliar a qualidade do serviço de APS. Os dados referentes ao
perfil socioeconômico, demográfico e de saúde foram processado s e analisados por meio
de estatística descritiva e inferencial no software estatístico R, versão 3.4.3. Para a avaliação da qualidade do serviço de APS, foi calculado o Escore Geral e, individualmente,
os respectivos escores de cada atributo e suas dimensões. A avaliação da qualidade
do serviço e sua associação aos aspectos socioeconômicos, demográficos e de saúde
foram analisadas por teste
Qui-quadrado (²) adotando um nível de confiança de
95%, sendo considerados serviços de APS com alto escore os que obtiveram um valor ≥
6,6. Verificou-se que a média de idade dos idosos pesquisados foi de 71 anos (DP=8,1),
com predomínio do sexo feminino (71,2%), 82,8% declararam ter de 0 a 4 anos de estudo
e receberem em média 1,3 salário mínimo (DP=0,8). Observou-se que, nos últimos seis meses
85,9% realizaram pelo menos uma consulta, 89,0% utilizaram algum medicamento e 25% informaram ter tido diagnóstico de pelo menos uma doença. Quanto ao nível de qualidade
do serviço de APS foi encontrado Escore Geral de 5,8 (IC 95%: 4,2-7,4). A Longitudinalidade, com escore de 6,6 (IC95%: 4,9 -8,3) e a Coordenação do Serviço, 6,6 (IC95%: 6,1-7,1)
foram bem avaliados, entretanto a Orientação Familiar (5,2 IC95%: 1,4-9,0) seguido do
Acesso de Primeiro Contato (5,3 IC95%: 3,5-7,1) e sua dimensão Acessibilidade (2,7 IC95%:
1,3-4,0) obtiveram pior escore. O perfil socioeconômico e epidemiológico da população
idosa revelou vulnerabilidade e seu estudo pode contribuir com a gestão de saúde na
análise e aplicação de práticas em saúde. Conclui -se que os idosos pesquisados avaliaram o serviço recebido na atenção primária como mediano sendo necessárias melhorias
no que tange a Orientação Familiar e no enfrentamento dos problemas da Acessibilidade.
A renda, a ESF de procedência e a utilização do s serviço se associaram ao Escore Geral
da APS podendo nortear a reavaliação das práticas em saúde e melhoria do serviço de
APS.

ABSTRACT
The Family Health Strategy (FHS) in offering Primary Health Care (PHC) services has promoted
the reorganization of health practices. In this way it is necessary to adapt them to the assisted population and ensure that they are offered with quality. APS should be recognized by
the presence of its essential attributes (First Contact Access, Longitudinality, Coordination
and Integrality) and derivatives (Family Guidance and Community Guidance) that require
a systematic evaluation. The purpose of this study was to evaluate the quality of the PHC
service, from the point of view of the elderly assisted in the FHS territory of the urban area
of the municipality of Governador Valadares/MG. This is a descriptive cross-sectional study
with a quantitative approach. The sample consisted of 163 elderly individuals, both of whom
were assisted in the FHS, functionally independent and with cognitive function preserved to
respond to the instruments used in the data collection: Sociodemographic Inventory and
PCATool Brazil Adult version, used to evaluate the quality of the service. Data on the socioeconomic, demographic and health profile were processed and analyzed using descriptive
and inferential statistics in the statistical software R, version 3.4.3. For the evaluation of the
quality of the PHC service, the General Score was calculated and, individually, the respective scores of each attribute and its dimensions. The evaluation of the quality of the service
and its association with socioeconomic, demographic and health aspects were analyzed
by chi-square test (X²), adopting a 95% confidence level, being considered high-score PSA
services that obtained a value ≥ 6.6. The mean age of the elderly studied was 71 years (SD
= 8.1), with a predominance of females (71.2%), 82.8% reported having between 0 and 4
years of study and received on average 1.3 minimum wage (SD = 0.8). It was observed that
in the last six months 85.9% had at least one consultation, 89.0% used some medication and
25% reported having been diagnosed with at least one disease. Regarding the quality level
of the PHC service, a General Score of 5.8 (95% CI: 4.2-7.4) was found. Longitudinality, with
a score of 6.6 (95% CI: 4.9 -8.3) and Service Coordination, 6.6 (95% CI: 6.1-7.1) were well
evaluated, however the Family Orientation (5.2 95% CI: 1.4-9.0) followed by First Contact
Access (5.3 95% CI: 3.5 -7.1) and its accessibility dimension (2.7 95% CI: 1.3-4.0) obtained
a worse score. The socioeconomic and epidemiological profile of the elderly population
revealed vulnerability and their study may contribute to health management in the analysis
and application of health practices. It is concluded that the surveyed elderly evaluated the
service received in primary care as a medium, and that improvements in Family Orientation
and in the face of Accessibility problems are necessary. The income, FHS of origin and use
of the service were associated with the PHC General Score, which could guide the reassessment of health practices and improvement of the PHC service.
Keywords: Primary Health Care. Health Services Evaluation. Family Health Strategy. Health of
the elderly. Territory
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RESUMO
A geração de energia se constitui como uma necessidade básica para humanidade. Embora a
implantação de empreendimentos hidrelétricos seja um desencadeador de impactos socioambientais, a energia elétrica precisa ser gerada para atender a demanda de consumo da população, se constituindo dessa forma como algo necessário. O objetivo deste estudo foi conhecer
a percepção dos sujeitos sobre os impactos socioambientais causados pela implantação da
Pequena Central Hidrelétrica Areia Branca no Território de Santo Antônio do Manhuaçu. Trata-se
de uma pesquisa observacional, de modelo transversal, com abordagem qualitativa. A amostra
foi constituída por 14 sujeitos, sendo 7 do gênero masculino e 7 do gênero feminino, com idade
entre 33 e 88 anos, residentes no núcleo urbano e/ou na área rural do distrito de Santo Antônio
do Manhuaçu, Caratinga-MG. Para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada a partir de um roteiro contendo 11 questões visando identificar a percepção em relação à:
Expectativas geradas pela construção da barragem; Mudanças ocorridas durante a construção
da barragem; Reivindicações não atendidas; Suporte oferecido pelos proprietários do Empreendimento; Identidade Territorial. Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados pela técnica de
Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Foram identificadas as seguintes categorias a partir das
temáticas: Melhoria para comunidade; Emprego; Aumento populacional; Aquecimento do comércio
e aluguel; Perturbação da ordem pública; Aumento da frota de veículos automotores; ambiental,
social e na saúde; Construção da área de lazer; Unidade de saúde; Negociação confusa; Atuação insuficiente do Posto de Assistência Social; Identidade Territorial. As categorias demonstraram
que os entrevistados tinham expectativas positivas em relação a construção do empreendimento
hidrelétrico no Distrito, como a melhoria para comunidade e a geração de empregos. Reconhecem também que ocorreu mudanças durante o período de construção da obra, como o aumento
populacional, aquecimento do comércio e aluguel, perturbação da ordem pública, aumento da
frota de veículos automotores, e mudanças ambientais, sociais e de saúde. Relataram que algumas reinvindicações perpetradas ao empreendedor não foram atendidas, como a construção de
uma área de lazer e de uma unidade de saúde. Sobre o suporte oferecido pelos proprietários do
Empreendimento, na concepção dos entrevistados as negociações de suas propriedades foram
confusas e conflituosas, e a atuação do Plano de Assistência Social foi insuficiente. As categorias
evidenciaram que a ocorrência de alguns impactos negativos influenciou no modo de vida da
população, desencadeando um processo de enfraquecimento das identidades territoriais. Pode-se
concluir que os entrevistados têm uma percepção mais negativa que positiva sobre a implantação
do empreendimento hidrelétrico no Distrito, o que provavelmente está relacionado aos impactos
socioambientais gerados pela construção da Barragem. Conhecer a percepção da população
sobre os impactos gerados por hidrelétricas pode contribuir para que a voz dos atingidos por
barragens seja ouvida. Pois, é necessário, que programas capazes de neutralizar os impactos negativos, contendo ações preventivas de monitoramento e controle, sejam implantadas com êxito.

ABSTRACT
The generation of energy is a basic necessity for humanity. Although the implementation of hydroelectric projects is a trigger for socio-environmental impacts, electricity needs to be generated to
meet the consumption demand of the population, constituting this way as something necessary. The
objective of this study was to know the perception of the subjects about the socioenvironmental
impacts caused by the implantation of the Small White Hydroelectric Power Station in the Territory
of Santo Antônio do Manhuaçu. This is an observational research, with a cross-sectional model,
with a qualitative approach. The sample consisted of 14 subjects, 7 males and 7 females, aged
between 33 and 88 years, living in the urban nucleus and / or in the rural area of the district of
Santo Antônio do Manhuaçu, Caratinga-MG. For data collection a semi-structured interview was
carried out from a script containing 11 questions aiming to identify the perception in relation to:
Expectations generated by the construction of the dam; Changes occurred during the construction
of the dam; Unanswered claims; Support offered by the owners of the Resort; Territorial Identity. The
data obtained in the interviews were analyzed using the Bardin Content Analysis technique (2011).
The following categories were identified from the themes: Community Improvement; Employment; Population increase; Heating of commerce and rent; Disturbance of public order; Increase in the fleet
of motor vehicles; Environmental, social and health; Construction of the leisure area; Health unit;
Confusing trading; Insufficient performance of the Social Assistance Office; Territorial Identity. The
categories showed that the interviewees had positive expectations regarding the construction of
the hydroelectric project in the District, such as the improvement of the community and the generation of jobs. They also recognize that changes occurred during the construction period, such as the
increase in population, heating trade and rent, disturbing public order, increasing the fleet of motor
vehicles, and environmental, social and health changes. They reported that some claims made to
the entrepreneur were not met, such as the construction of a leisure area and a health unit. On the
support offered by the owners of the Enterprise, in the interviewees’ conception the negotiations of
their properties were confused and conflicted, and the Social Assistance Plan was insufficient. The
categories evidenced that the occurrence of some negative impacts influenced the way of life of
the population, triggering a process of weakening of territorial identities. It can be concluded that
the interviewees have a negative but positive perception about the implementation of the hydroelectric project in the District, which is probably related to the social and environmental impacts
generated by the construction of the Dam. Knowing the population’s perception of the impacts
generated by hydroelectric dams can help the voice of those affected by dams to be heard. For,
it is necessary, that programs capable of neutralizing the negative impacts, containing preventive
actions of monitoring and control, are implanted successfully.

Keywords: Small Hydropower Plants; Social and environmental impacts; Territory; Perception
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal analisar se o conceito de território quilombola
previsto no Decreto nº 4.887/03 é adequado à luz dos estudos territoriais. A proposta teve
como motivação a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3239/04,
ainda em trâmite, ajuizada pelo partido político Democratas (DEM) que questiona, entre
outros pontos, o conceito de território quilombola disposto no decreto. Procura-se avaliar
o conteúdo conceitual previsto no ato normativo nº 4887/03 e a linha argumentativa
construtora da ADI nº 3239/04, de modo a verificar se o conceito de território se constituiu
excessivamente amplo, como argumentou o partido político, ou se, considerando a abordagem dos estudos territoriais, é adequado. Como metodologia, este estudo se centrou
na análise de trabalhos científicos publicados por meio de pesquisa bibliográfica, bem
como na pesquisa documental, tendo como fontes as normas jurídicas que se aplicam ao
objeto deste trabalho. Pretendeu-se realizar uma análise de instrumentos normativos jurídicos correlatos, porém, o trabalho também se referência e se baseia em conhecimentos
produzidos por outras áreas do saber, como os Estudos Territoriais, a Sociologia, a Ciência Política, a Antropologia e a História. Desse modo, a abordagem interdisciplinar é uma
opção metodológica desvelada, sendo fundamental para a construção do tema, assim
como também para o aprofundamento e apreensão dos conceitos, precipuamente, o conceito de território quilombola. Os resultados do trabalho apontaram para o fato de que
não há grupo étnico que não tenha uma composição física, social, econômica e cultural
no território. Portanto, o conceito de território quilombola deve levar em consideração tais
composições para garantia da sobrevivência e reprodução do grupo, conforme previsto
no Decreto 4887/03. Desta forma, se aponta para a constitucionalidade do decreto presidencial, considerando que a ADI nº 3239/04 deva ser julgada como improcedente.
Palavras-chave: Território. Quilombola. Constituição Federal de 1988. Decreto nº 4887/03.
ADI nº 3239/04
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ABSTRACT
The leading objective of this work is to analyze whether the concept of quilombola territory provided by the Decree nº 4.887/03 is adequate in the light of territorial studies. The
concept was motivated by the Direct Action of Unconstitutionality (ADI) nº 3239/04, still in
process, filed by the political party named Democrats (DEM), which questions, among other
things, the concept of quilombola territory established in the decree. One seeks to evaluate
the conceptual content provided by the normative act nº 4887/03 and the argumentative
approach by the ADI nº 3239/04, in order to verify if the concept of territory has become
excessively broad, as argued by the political party, or if it is adequate, as considered by
the territorial studies. As of methodology, this study focused on the analysis of scientific papers published through bibliographical research, as well as documental research, partaking,
as sources, the legal norms that apply to the object of this work. One intends to analyze
correlated legal normative instruments; however, the work is also referenced on and based
on information produced by other areas of knowledge, such as Territorial Studies, Sociology,
Political Science, Anthropology and History. Thus, the interdisciplinary approach is an earnest
methodological option, essential for the construction of the theme, as well as for deepening
and absorbing the concepts addressed, mainly, the concept of quilombola territory. The
results of the study pointed to the fact that there is no ethnic group, which does not have
a physical, social, economic and cultural composition in the territory. Therefore, the concept
of quilombola territory must take into account such compositions in order to guarantee the
survival and propagation of the group, in accordance with what was foreseen in the Decree
4887/03. Consequently, one points to the constitutionality of the presidential decree, and
deliberates that the ADI nº 3239/04 should be dismissed.
Keywords: Territory. Quilombola. Federal Constitution of 1988. Decree nº 4887/03. ADI nº
3239/04
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RESUMO
A violência sexual, caracterizada pelo uso da força e das relações de poder estabelecidas entre agressor e vítima, traz consigo os dissabores das memórias que demarcam a
vida das vítimas, bem como delineiam o decurso de suas trajetórias. Este estudo teve por
objetivo identificar as noções de território, corpo e poder por meio de relatos de mulheres
vítimas de violência sexual no contexto dessa experiência. Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo não experimental, de corte transversal, utiliza tanto uma abordagem
quantitativa quanto qualitativa. Os dados quantitativos foram obtidos a partir de 139
relatos contidos no Blog da Revista Superinteressante, em resposta à reportagem de capa
da edição publicada em julho de 2015, que trouxe o estupro como o crime mais acobertado de todos. As variáveis pesquisadas foram idade da vítima, cenário da violência, tipo
de violência sofrida e sentimentos vivenciados no momento da agressão. Foram incluídos
relatos de indivíduos do sexo feminino que abordaram o tema violência sexual. Os dados
qualitativos dessa pesquisa emergiram a partir do relato de 12 mulheres participantes do
estudo, considerando as noções de território, corpo e poder no contexto da violência.
Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado o software SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences). Os dados qualitativos, por sua vez, foram submetidos à análise a
partir da Análise de Conteúdo de Bardin, agrupando os dados em categorias para análise, dentro dos temas identificados: território, corpo e poder. Os resultados demonstraram
que a violência sexual atingiu mulheres em várias fases do ciclo vital, desde a infância
até a idade adulta. Porém, houve predominância entre crianças (até 11 anos de idade)
e adolescentes (12 a 18 anos de idade), com, respectivamente, 44,6% e 35,3% dos casos. Essa descrição da faixa etária segue o que preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990). Quanto ao cenário de ocorrência da
violência constatou-se que 39,6% dos casos ocorreram na casa da vítima, ou seja, no ambiente doméstico. O abuso sexual foi o tipo de violência relatada por 45,8% das mulheres,
e o medo, o sentimento mais frequente (38,8%) no momento da violência sofrida. Em relação
à análise do perfil dos agressores pode-se observar que a maioria (98,6%) é do sexo masculino. Ficou evidenciado que 45,4% dos agressores eram indivíduos conhecidos da vítima,
porém sem nenhuma relação parental. Ressalta-se que 84,2% das vítimas não perpetraram
denúncia quanto a violência sofrida. Pode-se concluir que as categorias território, corpo
e poder possuem relação com a violência sexual vivenciada pelas mulheres, culminando
na compreensão de que o corpo feminino, enquanto objeto de desejo e propriedade, independentemente da idade, é visto pelo agressor como território de apropriação, o que
implica na desobrigação do consentimento da vítima para a consumação do ato sexual.
As memórias relatadas exprimem as percepções vivenciadas em sua maioria na infância
e as consequências vividas a partir de então tendem a se perpetuar num contexto de
expiação e clausura.

ABSTRACT
Sexual violence, characterized by the use of force and the relationships of power established between aggressor and victim, brings with it the discomforts of the memories that demarcate the lives of the victims, as well as delineate the course of their trajectories. This study
aimed to identify the notions of territory, body and power through reports of women victims
of sexual violence in the context of this experience. This is a retrospective, descriptive, non
experimental, cross-sectional study using both a quantitative and a qualitative approach.
The quantitative data was obtained from 139 reports contained in the Superinteressante
Magazine Blog, in response to the cover story of the edition published in July 2015, which
brought rape as the most covert crime of all. The variables studied were the victim’s age,
violence scenario, type of violence suffered and feelings experienced at the moment of aggression. Included were reports of female subjects who addressed the issue of sexual violence. The qualitative data of this research emerged from the report of 12 women participating
in the study, considering the notions of territory, body and power in the context of violence.
Statistical Package for the Social Sciences was used to analyze the quantitative data. The
qualitative data, on the other hand, were submitted to the analysis from the Bardin Content
Analysis, grouping the data into categories for analysis, within the identified themes: territory,
body and power. The results showed that sexual violence affected women at various stages of the life cycle, from infancy to adulthood. However, there was predominance among
children (up to 11 years of age) and adolescents (12 to 18 years of age), with 44.6% and
35.3% of the cases, respectively. This description of the age group follows what the Statute
of the Child and Adolescent advocates (Law No. 8,069 of July 13, 1990). Regarding the
scenario of violence, it was found that 39.6% of the cases occurred in the victim’s home, that
is, in the domestic environment. Sexual abuse was the type of violence reported by 45.8%
of women, and fear, the most frequent feeling (38.8%) at the time of the violence suffered.
Regarding the analysis of the profile of the aggressors, it can be observed that the majority
(98.6%) are male. It was evidenced that 45.4% of the aggressors were individuals known to
the victim, but without any parental relationship. It is noteworthy that 84.2% of the victims did
not report their violence. It can be concluded that the categories territory, body and power
are related to the sexual violence experienced by women, culminating in the understanding
that the female body, as object of desire and property, regardless of age, is seen by the
aggressor as a territory for appropriation, which implies in the release of the consent of the
victim to the consummation of the sexual act. The reported memories express the perceptions
experienced mostly in childhood and the consequences lived thereafter tend to perpetuate
in a context of atonement and closure.
Keywords: territory, body, power, woman, sexual violence.
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RESUMO

ABSTRACT

A presente dissertação versa sobre a relação entre multiterritorialidade, arte e rua. Trata-se de uma pesquisa observacional não participante, realizada na cidade de Ipatinga/
MG, no período de 2016-2017. A análise qualitativa dos dados possibilita identificar as
manifestações da arte nas ruas do Centro de Ipatinga, e verificar a configuração em uma
perspectiva de multiterritorialidade utilizando-se da pentade burkeana como instrumental teórico. A pesquisa bibliográfica apresenta uma discussão interdisciplinar quanto ao
processo de formação territorial, no qual inferimos a constituição da cidade de Ipatinga.
Quanto ao estado da arte, no que tange as pesquisas sobre manifestação da arte nos
espaços públicos, são apresentadas pesquisas realizadas em outras cidades que buscam
descrever a manifestação da arte nas ruas. Os dados coletados nas ruas do Centro de
Ipatinga possibilitaram um mapeamento, identificando as ruas e praças nas quais ocorre
a manifestação da arte. A contextualização do território em que ocorre a manifestação
permitiu que se identificasse a multiterritorialidade, que se dá no processo de adaptação
da manifestação da arte nas ruas e da apropriação deste território pelas manifestações
da arte pública de forma cumulativa de diversas territorialidades.

The present dissertation deals with the relationship between multiterritoriality, art and street. This is a non-participatory observational research carried out in the city of Ipatinga /
MG, during the period 2016-2017. The qualitative analysis of the data makes it possible
to identify the manifestations of the art on the streets of theIpatinga Center, and verify the
configuration from a multi-territory perspective using the burkean pentad as theoretical
tools. The bibliographical research presents an interdisciplinary discussion regarding the
process of territorial formation, in which we infer the constitution of the city of Ipatinga. As
for the state of the art, in what concerns the researches about the manifestation of the art
in the public spaces, are presented researches in other cities that seek to describe the
manifestation of the art in the streets. The data collected on the streets of the Ipatinga
Center enabled a mapping, identifying the streets and squares in which the manifestation
of art occurs. The contextualization of the territory in which the manifestation takes place
allowed the identification of the multiterritoriality that occurs in the process of adaptation
of the manifestation of the art in the streets and the appropriation of this territory by the
manifestations of public art in a cumulative form of diverse territorialities.

Palavras-chave: Arte. Territorialidade. Multiterritorialidade. Ipatinga
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RESUMO
A sobrevivência de qualquer ser humano, sua qualidade de vida, saúde e desenvolvimento estão
estritamente ligados ao acesso e a qualidade da água que se consome. O modo como a pessoa
usa e consome a água evidencia processos territoriais ligados a identidade, cultura e territorialidades vividas por ela. E m novembro de 2015, uma das barragens da empresa Samarco (pertencente à Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda), localizada na cidade de Mariana, rompeu e despejou
toneladas de lama carregada de rejeitos de minério de ferro no leito do rio Doce. À margem direita
deste rio está localizado o Assentamento Rural Cachoeirinha, campo de estudo desta pesquisa. A
investigação teve como objetivo geral identificar as mudanças ocorridas no Assentamento Rural
Cachoeirinha em relação ao uso e consumo da água após o rompimento da barragem de Fundão
(Mariana). Trata-se de um estudo comparativo do antes e após o rompimento da barragem de
Fundão. Para esta pesquisa escolhemos a metodologia de abordagem quantitativa, com estudo
observacional, analítico, longitudinal. Por se tratar de um estudo longitudinal, foram coletados dados em dois momentos: o primeiro entre setembro de 2013 e março de 2014 e o segundo momento
em junho de 2017. Utilizamos o questionário “Água – Uso e Consumo” como instrumento de coleta
das informações nos dois momentos. Participaram deste estudo, moradores do assentamento representantes de 44 famílias. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALE,
parecer número 2.091.757. Selecionamos cinco questões do questionário para análise. Os resultados evidenciaram o aumento de 139% no número de residências que passaram a utilizar a água
do poço raso após o rompimento da barragem. Em contrapartida, houve uma queda no número
de residências que utilizam a água diretamente do rio Doce e da rede pública de abastecimento.
Houve mudanças nas formas como a água é utilizada e consumida por esta população, com crescimento do número de residências que utilizam a água para a piscicultura, outras lavouras e uso
doméstico e diminuição do número de residências que utilizam a água para uso animal e irrigação
das hortaliças. Comparado ao primeiro momento, houve aumento de 100% das residências que
aproveitam a água da chuva. No comparativo da fonte de água para irrigar as hortaliças, houve
uma queda de 75% no número de residências que utilizam a água do rio e 100% dos moradores
participantes do estudo não utilizam mais a água da rede pública de abastecimento depois do
desastre ambiental. Poço raso foi a fonte de água com maior representatividade no assentamento,
com aumento de 150% da população que utiliza esta fonte, após o rompimento da barragem.
A fonte da água para criação de peixes e uso animal que os moradores mais utilizam é o poço
raso; na fonte rio houve diminuição de 82% em relação ao primeiro momento; e a fonte COPASA
não é mais utilizada por esta comunidade para este fim. Destacamos que a água mineral passou
a ser uma nova fonte de água utilizada para o consumo humano da população estudada, em
decorrência do desastre ambiental. Entendemos, com este estudo, que houve ocorrência de modificações significativas, nas formas de uso e consumo de água pelos moradores do assentamento.
As mudanças ocorridas demonstraram impactos nas territorialidades vividas pelos sujeitos da pesquisa.

ABSTRACT
The survival of any human being, his quality of life, health and development as a person, are strictly
linked to the access and quality of the water that is consumed. The way in which a person uses
and consumes water shows territorial processes connected to the identity, culture and territorialities
experienced by him or her. In November 2015, one of Samarco’s mining dam (Samarco is a company
owned by Vale S.A. and BHP Billiton Brasil Ltda), located in the city of Mariana, collapsed and dumped tonnes of mud filled with mining waste in the river Doce. On the right bank of this river is located the Cachoeirinha Rural Settlement, field of study of this research. The research had as general
objective to identify the changes that occurred in th e Cachoeirinha Rural Settlement in relation to
the use and consumption of water after the collapse of Fundão dam (Mariana). This is a comparative study of the before and after the collapse of the Fundão dam. For this research we chose the
quantitative approach methodology, with an observational, analytical, longitudinal study. Once it
was a longitudinal study, data were collected at two moments: the first between September 2013
and March 2014 and the second time in June 2017. We used the questionnaire “Water - Use and
Consumption” as an instrument for collecting information from the two moments. Representatives of 44
families participated in the study. The research was approved by the Research Ethics Committee of
UNIVALE, opinion number 2.091.757. We selected five questions from the questionnaire for analysis.
The results evidenced a 139% increase in the number of residences that started to use water from
shallow well after the dam collapse; in contrast, there was a decrease in the number of residences
that use the water directly from the river Doce and the public water supply system. There have been
changes in the way water is used and consumed by this population, with an increase in the number
of residences that use water for fish farming, other crops and do mestic use, and a decrease in
the number of residences that use water with animal use and irrigation of vegetables. Compared
to the first moment, there was an increase of 100% of homes that take advantage of rainwater. In
comparison to the source of water to irrigate the vegetables, there was a 75% drop in the number
of residences that use the river water and 100% of the residents participating in the study who no
longer use the water from the public supply system after the environmental disaster; shallow well was
the most representative water source in the settlement, with a 150% increase in the population that
uses this source, after the dam collapse. The source of water for fish farming and animal use that the
residents most use is the shallow well; in the river source there was a decrease of 82% in relation to
the first moment; and COPASA source is no longer used by this community for this purpose. We emphasize that mineral water became a new source of water used for the human consumption of the
studied population, due to the environmental disaster. We understand, with this study, that there were
significant changes in the use and consumption of water by residents of the settlement. The changes
that have occurred have shown impacts on the territorialities experienced by the research subjects.
Keywords: Use and consumption of water, river Doce, environmental disaster, rural settlement, territorialities
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RESUMO
O trabalho propõe estudar a igualdade formal dos direitos trabalhistas assegurados às
empregadas domésticas pela Lei Complementar 150/2015, ante a desigualdade real em
que vive essa categoria, em sua trajetória de vida no contexto territorial do município
de Teófilo Otoni. As empregadas domésticas constituem uma das maiores categorias de
trabalhadoras do Brasil. Em 2014, ocupavam aproximadamente seis milhões de postos de
trabalho (IBGE/SIDRA, 2014). Tais números demonstram a importância do trabalho doméstico no Brasil. Apesar de desempenharem uma atividade indispensável na reprodução da
força de trabalho familiar e no bem-estar da população, essas trabalhadoras carregam o
viés discriminatório da escravidão, de sexo e gênero, que reflete em sua inserção no mercado de trabalho. Demorou séculos para que as empregadas domésticas obtivessem uma
norma jurídica reconhecendo seus direitos trabalhistas, o que só ocorreu através da Lei
5.859, de 11 de dezembro de 1972. Esse diploma legal, apesar de tratar especificamente
dos direitos da categoria, não lhe reconheceu os mesmos direitos atribuídos aos demais
trabalhadores, urbanos e rurais. Aliás, até mesmo a Constituição Federal não consagrou
tratamento isonômico às empregadas domésticas, deixando de lhes conferir os direitos
laboristas, próprios dos demais trabalhadores. Esse tratamento desigual ao trabalho doméstico e a consequentemente desvalorização e discriminação da empregada doméstica
são frutos de uma construção histórica, social e jurídica. Em função disso, é que se procurou analisar, o contexto social, jurídico e histórico em que essa atividade se desenvolveu,
por diferentes espaços em territórios distintos. Na sequência, são apontados os inúmeros
fatores na literatura que buscam justificar a origem da desvalorização e invisibilidade dos
serviços domésticos, destacando -se os estereótipos de gênero, raça e classe social. Faz-se, também, um apanhado dos avanços legislativos, do movimento feminista, da própria
classe das domésticas, e das manifestações internacionais, que resultaram na aprovação
da Convenção 189 e Recomendação 201, ambas da OIT. Registra-se, ainda, a referência
à Emenda Constitucional 72/013, a chamada PEC das Domésticas, regulamentada pela
Lei Complementar 150/2015. Por derradeiro, a dissertação trata da igualdade formal e
igualdade material à luz da Constituição Federal e da doutrina jurídica. A metodologia
foi a qualitativa, descritiva, voltada para o estudo de caso. A pertinência para o estudo
decorre de sua importância para a área acadêmica, tratando-se de um tema recentemente muito debatido no cenário político e na sociedade brasileira, capaz de mostrar as
crescentes mudanças jurídicas e de criar uma nova realidade nas relações trabalhistas.

ABSTRACT
The work proposes to study the formal equality of labor rights guaranteed to domestic
workers by Complementary Law 150/2015, before the real inequality in living this category,
in their life trajectory in the local context of the city of Teófilo Otoni. The maids are one
of the largest categories of workers in Brazil. In 2014, they occupied about six million jobs
(IBGE / SIDRA, 2014). These figures demonstrate the importance of domestic work in Brazil.
Although they play an indispensable activity in the reproduction of family labor and the
welfare of the population, these workers carry the discriminatory bias of slavery, sex and
gender, reflecting on their integration into the labor market. It took centuries for the maids
obtain a rule recognizing their labor rights, which only took place through Law 5859 of 11
December 1972. This statute, although specifically address the rights of the class did not
recognize you the same rights granted to other employees, urban and rural. In fact, even
the Federal Constitution does not devoted equal treatment to domestic workers, failing to
give them the laboristas rights, own the other workers. This unequal treatment to domestic
work and consequently depreciation and discrimination maid are the result of a historical,
social and legal construction. Because of this, it is that we tried to analyze the social, legal
and historical context in which this activity was developed for different spaces in different
territories. Following the numerous factors in the literature that seek to justify the origin of the
devaluation and invisibility of domestic services, highlighting gender stereotypes, race and
class are appointed. It will be also an overview of the legislative advances, the feminist movement, the very class of domestic and international events, which resulted in the adoption
of Convention 189 and Recommendation 201, both the ILO. Join also the reference to the
constitutional amendment 72/013, the so-called PEC of Domestic regulated by Complementary Law 150/2015. By last, the dissertation deals with the formal equality and material
equality in the light of the Constitution and legal doctrine. The methodology was qualitative,
descriptive, focused on the case study. The relevance for the study stems from its importance
to the academic field, in the case of a recently hotly debated topic in the political arena
and in Brazilian society, able to show the growing legal changes and create
Keywords: Formal Equality. Real Inequality. Domestic Workers. Right. Territory
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RESUMO
A pesquisa, realizada em uma abordagem interdisciplinar, estabelece um diálogo entre os
campos da Saúde e da Geografia. O objetivo geral da investigação é compreender as
práticas de cuidado em saúde dos moradores do Córrego do Melquíades. O aporte teórico utilizado foram as reflexões de Paul Claval, geógrafo, cujas discussões sustentam-se na
concepção humana da geografia, em uma abordagem cultural; e Paulo Freire, cujas contribuições possibilitaram o reconhecimento e validação dos saberes populares, presentes
nas práticas analisadas. O campo de pesquisa foi o Córrego do Melquíades, zona rural
pertencente a Penha do Cassiano, distrito de Governador Valadares. O material empírico
analisado foi produzido por meio de observação, entrevistas narrativas e mapa temático
elaborado por um dos sujeitos entrevistados. A entrevista narrativa foi realizada com a
participação de nove sujeitos, três homens e seis mulheres, com idade compreendida entre
35 e 87 anos, residentes nesse córrego. Na análise empreendida foram identificados traços
culturais que constituem as práticas de cuidado em saúde naquele território: transmissão
dos saberes, crença religiosa, vínculo com a terra e saber médico. As conclusões do estudo
apontam que os traços culturais constituem o território e contribuem para a promoção da
saúde dos sujeitos, participantes do estudo. Destaca-se, também, a necessidade de reconhecimento e validação dos saberes populares das comunidades como parte inerente
ao processo de saúde e doença. O estudo contribui para que se considere, nas políticas
públicas em saúde, os territórios, tornando-os visíveis, assim como para a necessidade de
cumprimento dessas políticas reconhecendo o direito à saúde dos sujeitos, especialmente
das comunidades do campo.
Palavras-chave: Práticas de cuidado em saúde. Traços culturais. Território. Comunidade
do campo
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ABSTRACT
The research, conducted in an interdisciplinary approach, establishes a dialogue between
the fields of Health and Geography. The survey‟s general objective is to understand the
health care practices of the residents of the Melquiades Stream. The theoretical contribution
were the reflections of Paul Claval, geographer, whose discussions are based on the human
conception of the geography, in a cultural approach; and Paulo Freire, whose contributions
made possible the recognition and validation of popular knowledges, present in the analyzed practices. The research field was Melquiades Stream, countryside belonging to Penha
do Cassiano, in Governador Valadares district. The empirical material analyzed was produced through observation, narrative interviews and the thematic map elaborated by one
of the interviewed subjects. The narrative interview was conducted with the participation of
nine subjects, three men and six women, aged between 35 and 87 years old, residents of
this stream. In the analysis undertaken, cultural traces that constitute the health care practices in that territory were identified: transmission of knowledges, religious belief, link with the
land and medical knowledge. The conclusions of the study point out that the cultural traits
constitute the territory and contribute to the health promotion of the subjects, participants
of the study. It is also necessary to recognize and validate the popular knowledges of the
communities as an inherent part of the health and disease process. The study contributes
to consider, in public health policies, the territories, making them visible, as well as the need
to comply with these policies recognizing the right to health of the subjects, especially the
rural communities.
Keywords: Health care practices. Cultural traits. Territory. Passam Community
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RESUMO
Este estudo objetivou conhecer a percepção dos usuários da Estratégia Saúde da Família
(ESF) em relação as práticas de grupo desenvolvidas no território do NASF. Trata-se de
um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa realizada em um município
do leste de Minas Gerais. Os sujeitos da pesquisa foram 27 indivíduos participantes das
atividades de grupos desenvolvidas em 5 ESF apoiadas por uma equipe de NASF. Foram
selecionados por meio de uma amostra intencional, por conveniência e saturação dos
discursos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas gravadas individualmente
conduzidas com base num roteiro semi-estruturado. A análise foi realizada segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de Bardin. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). A percepção emergiu a partir das temáticas
‘conhecimento/entendimento sobre o NASF’ e ‘ (Re) conhecimento a respeito das atividades – práticas de grupos desenvolvidas pelo NASF’, bem como das respectivas categorias:
‘presença∕ausência de conhecimento’; ‘motivação∕benefícios ofertados’ e ‘acessibilidade’.
Observou-se nos resultados que a maioria dos usuários não demonstrou conhecimento
sobre o que é o NASF, os tipos de atividades desenvolvidas e desconhecem os responsáveis pelos grupos ofertados. No entanto, o desconhecimento não impediu que os usuários
participassem das práticas de grupos ofertadas e adquirissem melhorias em sua qualidade
de vida. Percebeu-se que a realização das práticas de grupos proporcionou melhorias no
aspecto biopsicossocial do indivíduo com ações voltadas para atender as necessidades
do sujeito em sua totalidade, não o dividindo em partes ou sistemas isolados. Para que
isso se fizesse importante, a facilidade de acesso ao sistema de saúde foi fundamental
pois, os usuários possuem morada próxima da ESF onde as práticas de grupos acontecem.
Pôde-se concluir que, as práticas de grupos realizadas pelo NASF geraram percepções
positivas aos usuários proporcionando melhorias em sua condição de saúde e possível
resolubilidade da assistência ofertada. Estas práticas de grupos funcionaram como uma
estratégia na promoção e recuperação da saúde. A busca dos usuários pela realização
destas práticas demonstrou o interesse da maioria em sua qualidade de vida o que é
facilitado pelo acesso ao sistema de saúde próximo de sua residência.
Palavras-chave: Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Práticas de Grupos, Saúde da
Família, Percepção do Usuário
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ABSTRACT
This study aimed to know the users’ perception of the Family Health Strategy (ESF) in relation
to group practices developed in the NASF territory. This is an exploratory, descriptive study
of a qualitative approach carried out in a municipality in the east of Minas Gerais. The
subjects of the research were 27 individuals participating in the activities of groups developed in 5 ESF supported by a NASF team. They were selected by means of an intentional
sample, for the convenience and saturation of speeches. The data were collected through
individually recorded interviews conducted on the basis of a semi-structured script. The
analysis was performed according to the “Content Analysis” technique of Bardin. This research was approved by the Ethics Committee of the Vale do Rio Doce University (UNIVALE). The
perception emerged from the thematic ‘knowledge / understanding about the NASF’ and
‘(Re) knowledge regarding the practical activities of groups developed by the NASF’, as
well as the respective categories: ‘presence / absence of knowledge; motivation / benefits
offered and Accessibility ‘. It was observed that the majority of users did not demonstrate
knowledge about what the NASF is, the types of activities developed and are not aware of
those responsible for the groups offered. However, ignorance did not prevent users from participating in the activities of groups offered and leading to improvements in their quality of
life. It was noticed that the accomplishment of the group practices provided improvements
in the biopsychosocial aspect of the individual with actions geared to attend the needs
of the subject in its totality, not dividing it into isolated parts or systems. For this to become
important, the ease of access to the health system was fundamental because, the users have
an address near the ESF where the groups practices happen. It can be concluded that
the groups practices carried out by the NASF generated positive perceptions to the users,
providing in improvements in their health condition and possible resolubility of the assistance
offered. These group practices work as a strategy for the promotion and recovery of health.
The search of the users for the accomplishment of these practices demonstrated the interest
by the majority in their quality of life which is facilitated by the access to the health system
near to their residence.
Keywords: Core of Family Health Support, Group Practices, Family Fealth, User Perception
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RESUMO
O trabalho acompanha a linha de pesquisa território, sociedade e saúde, com o enfoque
no Direito, Território e Regulação do programa de mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, com o objetivo de alcançar uma percepção das relações interpessoais no território, e de forma específica no aspecto social,
política e econômica. Devido à valoração dos Direitos Fundamentais, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 considerou em seu artigo 6º a Previdência Social
entre um dos seus Direitos Sociais. É nesse sentido que o Auxílio Reclusão, considerado como
um benefício previdenciário, incorpora em sua gênese a relevante natureza de amparo
econômico aos dependentes do preso que detém a qualidade de segurado pela Previdência Social. Entretanto, em razão de informações distorcidas, o Auxílio Reclusão recebe o
ataque por intermédio da Proposta de Emenda à Constituição nº 304/2013, com o intuito
de promover o fim desse benefício previdenciário sob o argumento da busca pela justiça.
Todavia, apesar da divergência entre a doutrina e jurisprudências, busca-se demonstrar a
impossibilidade do fim do Auxílio Reclusão devido a sua natureza de Direito Fundamental,
bem como na preservação do princípio da dignidade da pessoa humana em face da
família do preso segurado. A valorização do trabalho como forma de ressocializar o apenado e a fonte de proteção econômica ao seu núcleo familiar serão questões enfrentadas
nesta pesquisa. Dentro desse contexto, será examinada a relação de poder ente o Estado,
o povo e a família do encarcerado na disputa por seus interesses que delineiam a compreensão de que o território é fonte material de direito, devido às interações sociais e suas
consequências que causam fomento para a busca da paz social, tornando necessária a
regulamentação do território.

ABSTRACT
This work follows the territory, society and health research line, focusing in Law, Territory and
Regulation from Univale – Vale do Rio Doce University Mastering in Territory Integrated
Management program, aiming to reach a perception of interpersonal relations in territory,
and more specifically in the social, politic and economic aspect. Due to Fundamental Rights valuation, 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil considered in its
6th article Social Security among its Social Rights. In this sense, prison-aid, considered a
security benefit incorporates in its genesis the relevant economic protection nature to the
prisoner dependents who hold the quality of insured by Social Security. However, because
of distorted information, aid-seclusion gets attacked by means of Proposed Amendment
to the Constitution 304/2013, aiming to promote the end of this security benefit under the
argument of the search of justice. However, despite the divergence between doctrine and
jurisprudence, this work seeks to demonstrate the impossibility of ending prison-aid due to
its Fundamental Right nature, as well as in dignity principle preservation in the face of the
insured prisoner family. The valorization of work as a way to resocialize the prisoner, and an
economic protection source for his family nucleus will be faced questions in this research. In
this context, the power relations between State, people and prisoners’ family in the dispute
for their intereststhat delineates the understanding that the territory is Law material source,
due to social interactions and, because of this, its consequences that causes promotion for
social peace search, making necessary territory regulation.
Keywords: Social Security, Fundamental Rights, Social Rights, Prison-Aid
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RESUMO

FALTA UMA PARTE DO RESUMO

Al de semana), 69,9% e 67,6% e Computador/games (dia de semana e final de semana),
59,7% e 40,3%, (tempo de tela) como forma de entretenimento. 11 apenas o nível de atividade física dos amigos está associado com níveis suficientes de atividade física entre
os adolescentes p= 7,726 (0,021), fatores ambientais analisados tais como (atratividade,
segurança e estrutura) e apoio social dos pais e dos amigos não se relacionou a níveis
suficientes de atividade física destes adolescentes. Conclui-se que as territorialidades
identificadas na atividade física dos adolescentes são a vivência múltiplas modalidades
de território seja ele virtual (tempo de tela percebido) ou físico e a influência positiva,
sobretudo a dos amigos, que demonstraram maiores níveis de atividade física.
Palavras-chave: territorialidades, adolescentes, nível de atividade física, comportamento
sedentário.

ABSTRACT
This had as objective to identify the territorialities present in the physical activity of adolescents enrolled in the high school of state public schools of Caratinga - MG. This is an
observational, descriptive and analytical study with cross-sectional design using a quantitative approach. The population was composed of adolescents of both sexes, aged 15
to 17 years of high school in the state public schools of the city of Caratinga - MG, after
a sample calculation, by simple random sampling design (AAS), obtained A sample of n =
429, including the percentage of 10% referring to possible losses. Observing the inclusion
and exclusion criteria, adolescents of both sexes, aged 15 to 17 years, who were regularly
enrolled, were included in the study. Preceding the data collection, a pilot study was carried
out observing the inclusion and exclusion criteria. This research was approved by the Research Ethics Committee of Vale do Rio Doce University. After the authorization of the schools
and parents and / or guardians, data were collected from the questionnaire to measure
physical activity and associated factors in adolescents, data collection was performed
in a single session during the classes of the discipline of PE. The Epidata software version
3.1b was used to prepare the database, and the analyzes were performed using the SPSS
statistical package (version 20.0). The results show that the sample profile is predominantly
female adolescents (53.8%) with a mean age of 16 years, self-reported browns in the majority (48.7%), the general p revalence of inactivity among adolescents (65.5%), with male
adolescents with higher levels of physical activity (55.4%), the majority of adolescents do
not exercise paid activities (80%), and mothers presented higher education In relation to
the parents, participate in 2 or more Physical Education classes (67.4%) belong to the A /
B economic classes, and C almost in their entirety (40.3% and 54.5%), detach in their Most
of a time greater than 2 hours ahead of the TV (weekday and weekend), 69.9% and 67.6%
a nd Computer / games (weekday and weekend), 59.7% And 40.3% (screen time) as entertainment.Only the level of physical activity of the friends is associated with sufficient levels of
physical activity among the adolescents p = 7.726 (0.021), environmental factors analyzed
such as (attractiveness, safety and structure) and social support of parents and friends
did not relate to Levels of physical activity of these adolescents. It is concluded that the
territorialities identified in the physical 13 activity of adolescents are experiencing multiple
modalities of territory whether it is virtual (screen time perceived) or physical and the positive influence, especially that of friends, who demonstrated higher levels of physical activity.
Keywords: territoriality, adolescents, level of physical activity, sedentary behavior
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RESUMO
Os conflitos ambientais costumam ser frequentes com relação ao manejo e gestão dos
recursos naturais. Seja no Brasil ou em outros países, tais conflitos surgem nos territórios
ambientais, mormente nas Unidades de Conservação, as quais são uma espécie de áreas
protegidas, como a do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), em Minas Gerais. Portanto, a
pesquisa teve como objeto identificar e caracterizar os principais conflitos ligados à zona
de amortecimento do PERD, a partir da Gestão Integrada do Território, tendo como diálogo os campos teóricos dos estudos territoriais. Posteriormente, por meio de uma pesquisa
secundária, foram levantados 2.097 boletins de ocorrência junto à Polícia Militar Ambiental,
que teve como recorte temporal os anos de 2011 a 2015. A metodologia contou ainda
com o uso da ferramenta ArcGIS 10.2.1. Cartografou-se os conflitos ambientais no PERD,
para melhor compreensão do objeto de investigação, e, além disso, foi feito um estudo de
caso a partir de um processo judicial em curso, que tratava de um boletim de ocorrência
que estava contido na cartografia. Concluiu-se que apesar de ter identificado somente
três conflitos – territorialização, degradação e exploração, eles, não se trataram de uma
questão restrita à preservação do parque, mas um imbróglio territorial, nos quais são marcados estritamente pelas relações de poder no território.

ABSTRACT
Environmental conflicts are often frequent with regard to the management and management of natural resources. Whether in Brazil or in other countries, such conflicts arise in the
environmental territories, especially in the Conservation Units, which are a kind of protected
areas, such as the Rio Doce State Park (PERD) in Minas Gerais. Therefore, the research had
the objective of identifying and characterizing the main conflicts related to the PERD buffer
zone, based on the Integrated Territorial Management, with the theoretical fields of territorial studies as a dialogue. Subsequently, through a secondary survey, 2,097 bulletins of
occurrence were collected from the Environmental Military Police, which had a temporal cut
from the years 2011 to 2015. The methodology also included the use of the ArcGIS 10.2.1
tool. The environmental conflicts in the EPRD were mapped for a better understanding of the
object of the investigation and, in addition, a case study was made based on an ongoing
judicial process, which dealt with an incident report that was contained in the cartography.
It was concluded that in spite of having identified only three conflicts - territorialization, degradation and exploitation, they were not restricted to the preservation of the park, but a
territorial imbroglio, in which they are marked strictly by the relations of power in the territory.
Keywords: Environmental Conflicts. Territory. Cushion Zone
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RESUMO
Esta dissertação busca compreender as representações sociais de crianças de Governador Valadares sobre o Rio Doce. A pesquisa de caráter interdisciplinar possui abordagem
quantitativa e qualitativa e teórico-empírica. O universo da pesquisa compreende 125
alunos matriculados no ano de 2017 nos 5º e 6º anos do Colégio Franciscano Imaculada Conceição e da Escola Estadual Israel Pinheiro, pertencentes respectivamente à rede
particular e à rede pública de ensino. O estudo quantitativo foi realizado a partir do
levantamento de dados coletados com a aplicação de questionários estruturados elaborados de acordo com as orientações da Técnica da Livre Associação de Palavras (TALP)
e com análise dos dados realizada com auxílio do software EVOC - Ensemble de Programes Permettrant L`Analyse des Évocations. O estudo qualitativo foi realizado através de
entrevistas semiestruturadas com 20 alunos sorteados aleatoriamente entre os participantes da pesquisa. Os resultados evidenciam que embora pertencentes a contextos sociais
diferentes os entrevistados convergem em suas representações sociais sobre o Rio Doce
que de maneira geral é percebido pelas crianças como muito sujo, cheio de lama, contaminado e com águas impróprias para o consumo. Em relação às práticas de educação
ambiental vivenciadas pelo grupo, a pesquisa aponta que de modo geral as crianças
não conseguem traduzir para o cotidiano os processos de educação ambiental com os
quais tiveram contato. Entre as crianças pesquisadas prevalece a visão antropocêntrica
de meio ambiente, o que faz com que suas práticas de educação ambiental estejam voltadas para o ambiente como natureza, desconsiderando suas demais dimensões
Palavras-chave: Educação ambiental, Representações Sociais, desastre ambiental do Rio
Doce

526

ABSTRACT
This dissertation has the purpose of demonstrating the social representations of Governador
Valadares’ children about the Rio Doce. The interdisciplinary research has a quantitative,
qualitative and empirical-theoretical approach. The scope of the researc h is comprised
of 125 students enrolled for the 2017 school year in the fifth and sixth grades of the Franciscano Imaculada Conceição School and the State school Israel Pinheiro, belonging respectively to the private network and the public school system. The quantitative study was
carried out from the survey data collected with the application of structured questionnaires
drawn up in accordance with the guidelines of the free association of Words (TALP) and
with data analysis performed with the aid of the EVOC-software Ensemble of Programmes
Permettrant L ‘ Analyse des Évocations. The qualitative study was conducted through semi
-structured interviews with 20 students drawn at random among survey respondents. In the
theoretical field, this research project has taken the Theory of Social Representations, based
on studies of Serge Moscovici (2009) and Sandra Jovchelovitch (1995, 2004, 2008), and
the Theory of th e Central Core, from the research conducted by Jean Claude Abric (2001).
Territorial issues were analyzed from the concepts of territory and identity proposed by Paul
Claval (1999, 2007) and Guy Di Méo (2004). The study shows that, although belonging to
di fferent social contexts, respondents converge in their social representations about the Rio
Doce, which in general is perceived by children as very dirty, full of mud, contaminated and
unsuitable for water consumption
Keywords: environmental education, social representations, environmental disaster of the Rio
Doce
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RESUMO
Como direito social coletivo, o direito à cidade caracteriza-se pelas diversas e complementares densidades normativas no território, seja em âmbito federal pelo Estatuto
da Cidade, seja em âmbito municipal pelo Plano Diretor, ambos regidos pelos pilares da
reforma urbana, regularização fundiária e participação popular. Nesse contexto, a cidade de Caratinga, estado de Minas Gerais, se insere e, para tanto, a presente pesquisa
propôs analisar a revisão de seu Plano Diretor de 2007, com ênfase para a regularização
fundiária da comunidade de Portelinha, como estudo de caso. A metodologia aplicada
foi fundamentada na pesquisa bibliográfica documental, com análise de conteúdo por
meio de dados secundários. As ideias e os conceitos utilizados partiram de autores como
Henri Lefebvre, Ricardo Antas Júnior, Erminia Maricato e Raquel Rolnik. Diante deste enfoque
teórico, o problema de pesquisa se formou a partir de como o direito à cidade se constitui no Plano Diretor de Caratinga em vigor e, também, se delineia no próximo documento
revisado. Com base nas perspectivas apresentadas pelo Estatuto da Cidade, a saber, a
reforma urbana, regularização fundiária e participação popular, o direito à cidade no
território de Caratinga está inserido no discurso do Plano Diretor, ainda que pendente de
complementação normativa, sem muitas perspectivas de nova revisão, e na prática a efetividade desse direito não foi comprovada de forma satisfatória no objeto de análise do
estudo de caso que é a Portelinha.

ABSTRACT
As a collective social right, the right to citizenship is defined for its various and complementary density regulation in the territory, federally by City Statute or at municipal level by Master Plan, both ruled by urban reform, landholding regularization and popular participation.
Caratinga-MG is inserted in this context, for this purpose, this current study propounded to
analyse this city´s 2007 Master Plan, emphasizing Portelinha, community landholding regulation as a case study. The adopted methodology was based on bibliographical research and document search, analysing content through secondary data. The concepts and
ideias applied came from authors like Henri Lefebvre, Ricardo Antas Júnior, Erminia Maricato
e Raquel Rolnik. In face of this theoretical focus, the research problem was formed onwards
how the right to city is established at the prevailing Caratinga’s Master Plan, and also if it
is outlined in the revised document. Based on the perspectives present in the City Statute,
urban reform, landholding regularization and popular participation, the right to citizenship
in Caratinga’s territory is inserted on Master Plan’s discourse, although it is still outstanding
of normative complementing, without much prospect of a new revision, and in practice the
effectiveness of this right has not been satisfactorily proven in the object of analysis of the
case study that is Portelinha.
Keywords: Urban Politics; City Statute; Master Plan; Territory; Portelinha
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RESUMO
Em tempos de crise, ajustes fiscais, desemprego, reforma da Previdência Social, o presente
estudo ganha força e importância, pois visa, acima de tudo, apresentar à sociedade, em
especial à comunidade acadêmica, a importância, a nesses idade de pesquisas e de
melhor compreensão acerca do Sistema de Seguridade Social brasileiro. Tomando este
como a maior e mais importante política pública de inclusão social, destacar- se- á sua
interdisciplinaridade e integração com as questões territoriais, a fim de demonstrar e confirmar a força deste sistema e, por meio de um recorte em sua estrutura, se valer do programa do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, que é apenas
um dos inúmeros benefícios previstos pelo Sistema de Seguridade Social. Busca- se ao fim
a concepção de um olhar diferenciado sobre o Sistema de Seguridade Social brasileiro,
demonstrando, principalmente, que uma pequena, mas importante parcela desse sistema, o
BPC, é capaz de promover inclusão social, redução de desigualdades e equalização do
território. A pesquisa se sustenta basicamente nas concepções territoriais de Milton Santos e Claude Raffestin, passa pela questão regulatória com Eduardo Antas Júnior, pelas
formas de reconhecimento e auto- reconhecimento d e Axel Honnet e se vale da figura
do homo sacer, trabalhada e estudada por Giorgio Agamben, para tentar compreender
as relações do indivíduo com o Estado e com os seus semelhantes. Sendo um estudo de
transformação do espaço social, se enquadra na área disciplinar central do Mestrado,
“Estudos Territoriais”, bem como na linha de pesquisa e área temática definida, qual seja,
“Território, Sociedade, Saúde e Direito”. De natureza exploratória e qualitativa, o estudo
tem como método investigativo a pesquisa bibliográfica e análise de dados estatísticos
de órgãos oficiais. Ao final, espera- se constatar que o Sistema de Seguridade Social, a
partir do implemento do Benefício de Prestação de Continuada, se tornou o alicerce e
instrumento de uma sociedade mais justa e fator relevante de equalização do espaço
civil/geográfico no Brasil.

ABSTRACT
In times of crisis, fiscal adjustments, unemp loyment, Social Security reform, this study gains
strength and importance, since it aims, above all, to present to society, especially the academic community, the importance, the need for research and better About the Brazilian
Social Security System. Taking this as the largest and most important public policy for social
inclusion, its interdisciplinarity and integration with territorial issues will be highlighted in order to demonstrate and confirm the strength of this system and, through a cut in its strut cure,
Benefit from the program of the Benefit of Continued Social Assistance - BPC, which is just
one of the numerous benefits provided by the Social Security System. The aim is to design
a different perspective on the Brazilian Social Security System, de monstrating, mainly, that
a small but important part of this system, the BPC, is capable of promoting social inclusion,
reduction of inequalities and equalization of the territory. The research is based basically
on the territorial conceptions of Milton Sa ntos and Claude Raffestin, passes through the
regulatory question with Eduardo Antas Junior, for the forms of recognition and self recognition of Axel Honnet and uses the figure of the homo sacer, worked and studied by Giorgio
Agamben, for Try to understand the relations of the individual with the State and with their
fellow men. Being a study of transformation of the social space, it falls in the central disciplinary area of the Masters, “Territorial Studies”, as well as in the line of research and defined
thematic area, that is, Territory, Society, Health and Law. Of exploratory and qualitative
nature, the study has as investigative method the bibliographic research and analysis of
statistical data of official organs. In the end, it is expected that the Social Security System,
from the implementation of the Continuous Benefit Benefit, became the foundation and instrument of a more just society and a relevant factor of equalization of the civil / geographic
space in Brazil.
Keywords: Social Security. Cot inuous Benefit Benefit. Equalization of the Territory. Inclusion
and Social Justice.
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RESUMO
Ao longo de sua história no território nacional, os povos do campo estabeleceram modos
de vida em comum que, enquanto elementos compartilhados pelos sujeitos dessa coletividade, formam um amálgama de crenças, costumes, valores, tradições e memórias em comum
ou, em outras palavras, uma territorialidade específica. Tal territorialidade se estabeleceu
com um forte caráter de resistência, e por isso, a própria dinâmica social desses povos é
marcada a todo o tempo por lutas e tensões latentes, na medida em que estabelecem
também uma lógica social e econômica essencialmente distinta do paradigma capitalista
dominante vigente: ao invés de busca pelo lucro, busca pelo bem comum; ao invés de concorrência entre agentes privados, cooperação; ao invés de uma relação predatória com
a natureza, coexistência. Nesse sentido que são marcados os espaços de disputa no qual
se inserem os povos do campo – preenchidos por lutas - por soberania alimentar, por reconhecimento, pela possibilidade de perpetuar seu ethos. Mas há uma frente específica de
luta que, em perspectiva, subsume todas as outras: a luta por uma educação própria, feita
por e para os camponeses. É que a educação é a ferramenta por excelência da constituição do ser, e o mecanismo fundamental da reprodução das dinâmicas humanas; dado
que aos camponeses foi negado o próprio caráter de dignidade, a luta pela educação
acaba por subsumir todas as outras, uma vez que faz referência à própria totalidade da
existência humana. Assim surge a Educação do Campo, e com ela também a Pedagogia
da Alternância, proposta pedagógica que é instrumentalizada para a efetivação da
Educação do Campo, na medida em que propugna uma educação formativa emancipatória, que deve contemplar uma ligação necessária entre teoria e prática, entre realidade
reflexiva e vivenciada. Ora, se se compreende que a construção da Educação do Campo,
mediada pela Pedagogia da Alternância, pode ser compreendida com a expressão de
uma territorialidade específica, torna-se necessário compreender de que modo essas territorialidades se encontram no território camponês. Para isso, propõe-se um estudo de caso
Escola Família Agrícola Normília Cunha dos Santos, situada no município de Barra de São
Francisco-ES, campo de estudo do presente trabalho. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é compreender de que modo a EFA Normília Cunha dos Santos se encontra na
territorialização e nas territorialidades campesinas nas quais se insere. Para tal, foi traçada
uma metodologia do tipo teórico-empírico – no intuito de relacionar a materialidade do
território camponês com a compreensão simbólica desses sujeitos inseridos nesse território –
utilizando como fontes de pesquisa pesquisas bibliográficas (principalmente documentais)
e visitas para observação e participação em atividades pedagógicas, registradas em
diário de campo.

ABSTRACT
Throughout their history in the national territory, rural people have established common ways
of life that, as elements shared by the subjects of this collectivity, form an amalgam of common beliefs, customs, values, traditions and memories or, in other words, territoriality. Such territoriality was established with a strong character of resistance, and therefore the very social
dynamics of these peoples is marked at all times by latent struggles and tensions, insofar as
they also establish a social and economic logic essentially different from the prevailing dominant capitalist paradigm: instead of seeking profit, seeking the common good; rather than
competition between private agents, cooperation; rather than a predatory relationship with
nature, coexistence. In this sense are marked the spaces of dispute in which the peoples of
the countryside - filled by struggles - are inserted by food sovereignty, by recognition, by
the possibility of perpetuating their ethos. But there is a specific front of struggle that, in
perspective, subsumes all others: the struggle for an education of its own made by and for
the peasants. Education is the tool par excellence of the constitution of the being, and the
fundamental mechanism of the reproduction of the human dynamics; since the peasantry
was denied the very character of dignity, the struggle for education ends up subsuming all
others, since it refers to the very totality of human existence. Thus emerges the Field Education, and with it also the Pedagogy of Alternation, a pedagogical proposal that is instrumented for the implementation of Field Education, insofar as it proposes an emancipatory
formative education, which must contemplate a necessary connection between theory and
practice, between reflective and experienced reality. However, if it is considered that the
construction of Field Education, mediated by the Pedagogy of Alternation, can be understood with the expression of a specific territoriality, it becomes necessary to comprehend
how these territorialities are found in the peasant territory. For this purpose, a case study is
proposed: Escola Família Agrícola Normília Cunha dos Santos, located in the municipality of
Barra de São Francisco-ES, field of study of the present study. In this sense, the objective of
the present work is to understand how EFA Normília Cunha dos Santos is located in the territorialization and peasant territorialities in which it is inserted. For this, a theoretical-empirical
methodology was drawn up - in order to relate the materiality of the peasant territory to
the symbolic understanding of the subjects included in that territory - using bibliographical
research (mainly documentary) and visits for observation and participation on pedagogical activities, registered in a camp diary.
Keywords: Field Education; Pedagogy of Alternation; territory; territorialities; School Family
Agricultural Normilia Cunha dos Santos
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RESUMO
Este estudo se propôs a cartografar territorialidades docentes e discentes no uso das
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em uma escola pública da rede municipal de Governador Valadares – Minas Gerais. Em um exercício interdisciplinar, buscou-se
as contribuições teóricas de autoras e autores do campo da Geografia, mais precisamente, da abordagem dos Estudos Territoriais, da Educação e da Comunicação. A perspectiva territorial que direciona este trabalho parte das proposições da geógrafa inglesa
Doreen Massey e do geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert. Sobre a cibercultura e o ciberespaço, tecemos um diálogo com Pierre Lévy, André Lemos e André Parente, e provocamos
uma interface do campo da Educação com o campo da Comunicação, recorrendo às
contribuições de José Marques de Mello e Sandra Tosta, José Manuel Moran, Pedro Demo,
Vani Moreira Kenski e Kátia Alonso. O estudo, de abordagem qualitativa, teve como campo
de pesquisa uma escola que funciona em tempo integral e possui projeto pedagógico
voltado para o uso das tecnologias. Os sujeitos participantes foram docentes e discentes
do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo de coleta de dados envolveu imersão em
campo, observação, questionário e entrevistas. O conceito de Rizoma dos filósofos Gilles
Deleuze e Félix Guatarri foi adotado como possibilidade analítica para cartografar as
territorialidades docentes e discentes no uso das tecnologias na escola. Cartografamos
os diferentes graus de vulnerabilidade informacional de docentes e discentes com nós que
restringem o acesso ao ciberespaço, as tensões entre o tempo tecnológico e o tempo
escolar, e as linhas de fuga acionadas por esses sujeitos levando-os a des-reconstrução
de territórios virtuais e múltiplas (ciber) territorialidades: a cibe territorialidade dos conhecimentos, das culturas, dos afetos e do lazer. As conclusões do estudo denunciam os
processos de exclusão digital vivenciados pelos discentes e evidenciam como as relações
com as tecnologias encontram-se implicadas nas territorialidades docentes e discentes,
refletindo, pois, nos processos de ensino aprendizagem, e acirrando na escola as tensões
entre os tempos e espaços escolares, marcados pela rigidez, fixidez, e fragmentação dos
componentes curriculares.

ABSTRACT
This study aims to map teaching and learning territorialities related to the use of Information
and Communication Technologies (ICT) in a public school of the municipal system of Governador Valadares - Minas Gerais. Through an interdisciplinary approach, we sought the
theoretical contributions of authors of the fields of Geography, more precisely the approach
to Territorial Studies, Education and Communication Studies. The territorial perspective that
directs this work is based on the propositions of the English geographer Doreen Massey and
the Brazilian geographer Rogério Haesbaert. Regarding cyberculture and cyberspace, the
text dialogues with Pierre Lévy, André Lemos and André Parente. We have developed an
interface between the field of Education and the field of Communication, drawing on the
contributions of José Marques de Mello e Sandra Tosta, José Manuel Moran, Pedro Demo,
Vani Moreira Kenski and Kátia Alonso. The study is based on a qualitative approach and
had as a research field a full time school that has a pedagogical project focused on the
use of technologies. The subjects were teachers and 9th grade students. The process of
data collection involved immersion in the field, observation, questionnaire and interviews. The
Rizoma concept of the philosophers Gilles Deleuze and Félix Guatarri was adopted as an
analytical possibility to map the territorialities of teachers and students in the use of technologies in school. We mapped the different levels of informational vulnerability on teachers
and students with access constraints to cyberspace, the tensions between technological
time and school time, and the lines of escape triggered by these subjects, leading them to
(de)(re)construction of virtual territories and multiple (cyber) territorialities: the cyberterritoriality of knowledge, cultures, affections and leisure. The conclusions of the study denounce
the processes of digital exclusion experienced by the students and show how the relations
with the technologies are implicated in the teaching and learning territorialities, impacting
the teaching and learning processes, and provoking tensions between the time and space,
thus, marked by rigidity, fixity, and fragmentation of the curricular components
Keywords: Territoriality. Education. Technologies. Cyberspace
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RESUMO
Esta dissertação tem como objeto de estudo a política de desencarceramento advinda
do Supremo Tribunal Federal com relação ao crime de tráfico de drogas. Constata-se a
existência de uma prática adotada no âmbito do poder judiciário em relação ao encarceramento decorrente do tráfico de drogas praticado de forma ocasional, isolada, sem
violência e não integrado a organização criminosa. O problema adotado neste estudo
se configura com a seguinte questão: como tem ocorrido a aplicação da política criminal
para mulheres, após o HC nº 118.533/06 do STF? A metodologia adotada nesse estudo
é qualitativa, baseada em revisão de literatura, jurisprudência, dados oficiais do Ministério da Justiça, IPEA – Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada 2009, dados coletados
no Presídio de Governador Valadares, APAC-Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados de Governador Valadares e CEAPA – Central de Penas Alternativas de Governador Valadares. Por meio da análise dos dados, a pretensão é conhecer os reflexos no
aprisionamento feminino da retirada do tráfico privilegiado do rol dos crimes equiparados
a hediondos, fato que possibilitou a aplicação de penas restritivas de direito no crime
de tráfico de drogas. O estudo conta com a contribuição teórica dos campos da geografia, do direito e dos estudos sobre gênero. A aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado implica na possibilidade de aplicação de uma pena menor quando
o agente for primário, tiver bons antecedentes e não integrar uma organização criminosa,
podendo ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, para aqueles crimes sem violência ou grave ameaça. É salientado como
resultado do estudo a importância da aplicabilidade de penas alternativas como uma
forma de reestabelecer a legitimidade da polícia judiciária e a viabilidade do benefício
como uma alternativa para evitar o encarceramento. Conclui-se que a causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado é prevista indistintamente para homens
e mulheres. Todavia, o recorte desse estudo é o aprisionamento feminino. Trata-se de uma
política criminal praticada no HC nº118.533/2017 pelo STF, no entanto, não apresenta
dados expressivos em relação a sua proposta desencarceradora, mas tem relevância por
direcionar possibilidades para o desencarceramento de mulheres cujo o aprisionamento
é generificado.

ABSTRACT
This dissertation has as object of study the policy of disqualification coming from the Federal Supreme Court regarding the crime of drug trafficking. There is evidence of a practice
adopted by the judiciary in relation to the incarceration resulting from drug trafficking
practiced on an occasional, isolated, non-violent and non-integrated criminal organization.
The problem adopted in this study is framed by the following question: how has the criminal
policy for women been applied, after HC No. 118.533 / 06 of the STF? The methodology
adopted in this study is qualitative, based on literature review, jurisprudence, official data
from the Ministry of Justice, IPEA - Economic Institute for Applied Research 2009, data collected at Governador Valadares Prison, APAC-Association for the Protection and Assistance
of Convicted Governador Valadares and CEAPA - Central of Alternative Penalties of Governador Valadares. Through the analysis of the data, the pretension is to know the reflexes
in the female imprisonment of the withdrawal of the privileged traffic from the list of crimes
assimilated to heinous, fact that allowed the application of restrictive sentences of right in
the crime of drug trafficking. The study counts on the theoretical contribution of the fields of
geography, law and studies on gender. The application of the cause of reduction of privileged trafficking implies the possibility of applying a lower sentence when the perpetrator is a
primary, has a good record and does not belong to a criminal organization, and a deprivation of liberty may be substituted by a restrictive penalty, for those crimes without violence
or serious threat. As a result of the study, the importance of the applicability of alternative
sentences as a way to reestablish the legitimacy of the judicial police and the viability of
the benefit as an alternative to avoid imprisonment is highlighted as a result of the study. It is
concluded that the cause of reduction of sentence due to the privileged traffic is foreseen
for both men and women. However, the cut in this study is female imprisonment. It is a criminal
policy practiced in HC nº118.533 / 2017 by the STF, however, it does not present significant
data regarding its disincarnating proposal, but it has relevance for directing possibilities
for the disqualification of women whose imprisonment is generalized.
Keywords: territory, drug trafficking, female imprisonment, gender, finish prisons

Palavras-chave: território, tráfico de drogas, prisão feminina, gênero, desencarceramento.

548

549

CARVALHAIS, Thatiane de Almeida. Bullying: um fenômeno no território universitário. 128 f. Dissertação
(Mestrado em Gestão Integrada do Território) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do
Território, Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares, 2018.

550

551

RESUMO
A violência é entendida como um fenômeno presente em qualquer tipo de sociedade, que se manifesta de diferentes formas e diversas características. No contexto escolar, revela-se se por meio
de comportamentos distintos, com o componente da violência, em vários níveis. O Bullying é considerado uma especificidade de violência que pode se manifestar desde os anos iniciais até mesmo
no ensino superior. O objetivo deste estudo foi identificar a percepção dos estudantes de uma
universidade particular acerca do fenômeno Bullying. Trata-se de uma pesquisa observacional,
descritiva e de corte transversal, com abordagem qualitativa. A amostra constituiu-se de 4 estudantes da área da Ciências da Saúde, 4 da área de Ciências Humanas e 4 da área de Ciências
Exatas, perfazendo o total de 12 universitários da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em
Governador Valadares-MG. Para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada
a partir de um roteiro com 5 questões visando identificar a percepção dos estudantes acerca
do fenômeno Bullying no território universitário em relação ao: Entendimento sobre o Bullying; Reconhecimento do Comportamento de Bullying; Identificação dos atores de Bullying no Território
Universitário; Território Universitário Facilitador de Bullying e Ação de intervenção ao Bullying. Os
dados obtidos nas entrevistas foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo de Bardin
(2011). Foram identificadas as seguintes categorias a partir das temáticas: Comportamento Agressivo; Desrespeito ao Sujeito; Preconceito; reconhecendo o comportamento; não reconhecendo o
comportamento; Vítimas; Agressores; Território Universitário facilitador do Bullying; Território não
facilitador; Desenvolvimento de ações de intervenção ao Bullying. Percebem o Bullying como comportamento agressivo enfatizando o desrespeito e preconceito, que são manifestados por meios
físicos e verbais, de forma direta e indireta. Reconhecem que o Bullying ocorre de forma recorrente
por meio das relações de poder existentes entre os próprios universitários. Identificam os atores
participantes como vítimas e agressores. Consideram a universidade ser ambiente favorável ao
Bullying, os estudantes indicaram que este dado ocorre devido ao perfil heterogêneo do território
universitário. Relataram ocorrência de casos de Bullying entre alunos de todos os cursos, períodos
e áreas distintas. E, por fim, indicaram possíveis ações e sugestões para a prevenção e combate
do Bullying, bem como assistência e atendimento para vítimas e agressores. Pode-se concluir que
as manifestações de Bullying estão presentes nas relações sociais da Universidade pesquisada. Os
universitários percebem esse fenômeno como uma forma de comportamento agressivo entre pares,
desrespeito ao sujeito e preconceito, caracterizado por uma combinação de formas de agressão
verbal e física. Fica evidente o desequilíbrio de poder entre vítimas e agressores. O desrespeito
ao sujeito é visto como o não reconhecimento do outro, e “brincadeiras”, “zoações”, “gozações” e
apelidos são algumas formas recorrentes de comportamentos usados, que não assumem sua forma
agressiva, mas atingem a vítima causando constrangimentos. Como cada situação de Bullyiing
requer intervenções diferenciadas, dependentes, das características das agressões, dos sujeitos
envolvidos e do nível de gravidade, bem como da recorrência dos atos praticados. Espera-se, que
a pesquisa contribua para que a voz das vítimas e agressores sejam ouvidas, e assim favoreçam
ações preventivas e de controle. Bullying. Território. Universidade.

ABSTRACT
Violence is known as a phenomenon present in any type of society, manifested in different forms and
with different characteristics. In the school context, it is revealed through different violent behaviors.
Bullying therefore is a type of violence that can manifest itself from the early years and even in higher
education. Regarding the identification and recognition of Bullying in the university, it is identified
that there is still a small number of researches in this regard. Therefore, the objective of this study was
to identify the perception of university students about the Bullying phenomenon. This is an observational, descriptive and cross-sectional study with a qualitative approach. The sample consisted of
04 students from the Health Sciences area, 04 from the Human Sciences area and 04 from the Exact
Sciences area, making a total of 12 university students from the University of the Vale do Rio Doce UNIVALE, in Governador Valadares-MG. To collect data, a semi structured interview was conducted
based on a script with 05 questions aiming to identify the students’ perception about the Bullying
phenomenon in the university territory in relation to: Understanding about Bullying; Recognition of
Bullying Behavior; Identification of the actors of Bullying in the University Territory; University Territory
Facilitator of Bullying and Action of intervention to Bullying. The data obtained in the interviews were
analyzed by the Bardin Content Analysis technique (2011). The following categories were identified
from the following themes: Aggressive Behavior; Disrespect to the Subject; Preconception; Recognizing behavior; Not recognizing the behavior; Victims; Aggressors; University Territory as facilitator
of Bullying; Non-facilitating territory; Development of intervention actions to Bullying. Bullying is perceived as an aggressive behavior that emphasizes disrespect and prejudice, which are manifested
by physical and verbal means, both directly and indirectly. It is acknowledged that Bullying occurs
in a recurring fashion through the power relations existing among the university students themselves.
The actors involved were identified as Victims and/or Aggressors. Regarding the university being a
favorable environment for Bullying, students indicated that this is due to the heterogeneous profile
of the university territory due to the diversity of students. The students reported cases of Bullying
that demonstrated their occurrence among students of different courses, periods, and areas. Finally,
they indicated possible actions and ideas for the prevention and combat of Bullying, as well as
assistance and care for victims and aggressors. Being able to Identify the students’ perception of
Bullying in the university allowed the knowledge of their specific characteristics to the context and
the finding of their frequent occurrence through the relations of power in the university territory. Thus,
this research contributes to the voice of the victims and aggressors, allowing them to be heard. This
will allow for preventive measures, as well as programs to fight against this cowardly act of Bullying.

Keywords: Bullying. Territory. University
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a Educação Ambiental (EA) no âmbito escolar
e toma como ponto de partida a historicidade para análise da inserção do tema transversal ―Educação Ambiental‖ no currículo escolar, por meio da observação de planos
de ensino, de regulamentações próprias, de livros didáticos, de ações planejadas por instituições e órgãos públicos, e das interferências locais e globais no território concernentes
ao tema. Para tanto, foram escolhidas quatro escolas públicas estaduais do município de
Governador Valadares – Minas Gerais (MG), no percurso do 8º ano do Ensino Fundamental II, durante o ano de 2017. A hipótese de que a implantação da EA não se concretiza
nos planos de ensino das escolas públicas estaduais motivou este estudo. A metodologia
utilizada tem abordagem integradora da Geografia Humana como suporte teórico-metodológico que permite uma reflexão teórica que visa apontar a pretensa realidade onde
se insere as questões pertinentes à implantação da EA no ensino formal nas escolas, atentando para contradições do percurso histórico desta temática. Após as investigações, os
dados da pesquisa indicam que há uma regulamentação criteriosa para se implementar
a Educação Ambiental nas escolas públicas estaduais. Foi apurado que no 8º ano do
Ensino Fundamental II das escolas pesquisadas ocorreu a implantação parcial da Educação Ambiental como conteúdo em alguns componentes curriculares previstos para o ano
letivo de 2017, guardando as devidas proporções em cada escola pesquisada. Contudo,
a transversalidade e a interdisciplinaridade previstas para EA nos currículos escolares não
aparece claramente nos planos de ensino quanto a inserção do tema. Portanto, se infere
que o resultado aponta para a necessidade de melhorar o programa para implantação
e implementação da interdisciplinaridade nos planos de ensino, visando atender a complexidade e o dinamismo da sala de aula nos aspectos correlatos à Educação Ambiental,
por meio de uma educação integrada e numa abordagem integradora.
Palavras-chave: Educação Ambiental, interdisciplinaridade, território, Geografia Humana
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ABSTRACT
This research aims to study Environmental Education (EA) in the school context and takes
as its starting point the historicity to analyze the insertion of the transversal theme “Environmental Education” in the school curriculum, by observing teaching plans, own regulations,
textbooks, actions planned by institutions and public agencies, and local and global interference in the territory concerning the subject. In order to do so, four state public schools
of the municipality of Governador Valadares - Minas Gerais (MG), during the 8th year of
Elementary School II, were chosen during the year 2017. The hypothesis that the implantation of the EA does not materialize in the plans of public state schools motivated this study.
The methodology used has an integrative approach to Human Geography as a theoretical
and methodological support that allows a theoretical reflection that aims to point out the
prevailing reality where the issues pertinent to the implantation of EE in formal education in
schools are inserted, taking into account contradictions of the historical course of this theme. After the investigations, the research data indicates that there is a prudent regulation
to implement the Environmental Education in the state public schools. It was found that in the
8th year of elementary school II of the schools surveyed, the partial implementation of Environmental Education was implemented as content in some curricular components foreseen
for the 2017 school year, keeping the due proportions in each school researched. However,
the transversality and interdisciplinarity predicted for AE in school curricula does not appear clearly in the teaching plans as to the insertion of the theme. Therefore, it is inferred that
the result points to the need to improve the program for implementation and implementation
of interdisciplinarity in teaching plans, aiming to attend the complexity and dynamism of the
classroom in aspects related to Environmental Education, through an integrated education
and an integrative approach
Keywords: Environmental Education, interdisciplinarity, territory, Human Geography
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RESUMO
A espantosa evolução tecnológica e gráfica dos jogos de videogame, que maravilham
pessoas por todo mundo, faz com que pesquisadores voltem seu olhar para buscar compreender como os jogos conseguem capturar a atenção por horas e horas na sociedade pós-moderna. Uma grande parcela desta capacidade de prender a atenção dos
usuários por tanto tempo, advém dos universos virtuais que são cada vez mais ricos em
detalhes e geram mundos gigantescos com suas próprias raças, crenças, culturas e simbolismos. O ciberespaço que recebe toda essa carga simbólica da vida ao que propusemos
chamar de Território Virtual, que pode ser vivenciado pelos jogadores de videogame em
cada novo jogo jogado. O objetivo desta dissertação foi compreender como o ciberespaço repleto destes territórios simbólicos criados ou recriados para jogos de videogame
dão vida a estes Territórios Virtuais e quais os conceitos são de fato importantes para
que a experiência de quem os vivencia seja a mais imersiva possível, fazendo que ocorra
uma projeção identitária. Para tal, foi proposto o conceito Território Virtual a partir da
revisão bibliográfica e da análise metodológica de Jesse Schell (Tetrade Elementar). Esses
elementos proporcionaram um salto teórico-metodológico: a propositura de uma Pêntade
Territorial de Jogos, que nos permitiu analisar jogos a partir de uma perspectiva territorial.
Como exemplificação da existência de Territórios Virtuais em jogos de videogame, foi realizado a análise do jogo The Witcher Wild Hunt, identificado como um jogo rico em territórios
simbólicos e expressões identitárias. Conclui-se que os territórios simbólicos e as expressões
identitárias em jogos de videogame, fazem com que o processo de imersão, fortalecidos
pelos sentimentos de empatia e imaginação inerentes ao ser humano, consolidam o envolvimento de pertença do jogador quando projetado no avatar, que foi inserido no novo
universo. Desta maneira, se torna possível, que a cada novo jogo, o jogador passe por um
processo de multiterritorialização, na vivência de múltiplos territórios de forma simultânea.
Palavras-chave: Território, Videogame, Design de jogos, Multiterritorialidade, The Witcher
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ABSTRACT
The astounding technological and graphical evolution of the videogame games, which
marvel people around the world, makes researchers around the world turn their gaze in the
search of understand how the games can capture attention for hours and hours in postmodern society. A large portion of this ability to hold users’ attention for so long, comes from
virtual universes that are increasingly rich in detail and spawn gigantic worlds with their own
races, beliefs, cultures, and symbolisms. The cyberspace that receives all this symbolic load
of life to what we propose to call Virtual Territory, that can be experienced by the videogame players in each new game played. The purpose of this dissertation was to understand
how the cyberspace full with these symbolic territories created or recreated for videogame
games give life to these Virtual Territories and which concepts are in fact important for the
experience of those who plays be as immersive as possible, making the occurrence of an
identity projection.For this, the concept of Virtual Territory was proposed based on the bibliographic review and the methodological analysis of Jesse Schell (Elementary Tetrade).
These elements provided a theoretical and methodological leap: the introduction of a Territorial Games Pence, which allowed us to analyze games from a territorial perspective. As an
example of the existence of Virtual Territories in videogame games, was realized an analysis
of the game The Witcher Wild Hunt, identified as a game rich in symbolic territories and expressions of identity. It is concluded that the symbolic territories and the identity expressions
in videogame games, make the immersion process, strengthened by the feelings of empathy
and imagination inherent to the human being, increases the player’s sense of belonging
when projected on the avatar, which was inserted in the new universe. In this way, it becomes
possible, that with each new game, the player undergoes a process of multiterritorialization,
in the experience of multiple territories simultaneously.
Keywords: Territory, Videogame, Game design, Multiterritoriality, The Witcher
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RESUMO
O presente trabalho buscou entrelaçar os temas desenvolvimento, qualidade de vida e
ICMS Ecológico, contemplando aspectos territoriais em uma visão interdisciplinar. Particularmente objetivou-se identificar a opinião dos moradores de Marliéria, acerca das
oportunidades e entraves gerados pela existência do Parque Estadual do Rio Doce no
município. Para isso, foi realizado um survey, por meio da aplicação de 290 questionários
respondidos por moradores da zona urbana e rural de Marliéria. Os dados levantados
foram codificados e tabulados, e submetidos a análises descritivas, considerando os percentuais dos dados quantitativos. Os resultados indicaram que a população identifica o
Parque Estadual do Rio Doce como uma oportunidade para o desenvolvimento e contribuinte na qualidade na vida, com destaque para os benefícios econômicos e financeiros,
como a geração de empregos e o ICMS Ecológico – tributo esse de grande importância
para o município, segundo os entrevistados. Contudo, os entraves existem e são pontuais
quanto à restrição de ocupação do solo com indústrias e comércio especialmente, o que
propicia uma vulnerabilidade da Unidade de Conservação.
Palavras-chave: Desenvolvimento. ICMS Ecológico. Parque Estadual do Rio Doce. Qualida-

ABSTRACT
The present work sought to interweave the themes development, quality of life and Ecological
ICMS, contemplating territorial aspects in an interdisciplinary vision. Particularly, it was aimed
to identify the opinion of the residents of Marliéria about the opportunities and obstacles
generated by the existence of the Rio Doce State Park in the municipality. For that, a survey
was carried out, through the application of 290 questionnaires answered by residents of the
urban and rural area of Marliéria. The data collected were coded and tabulated, and subjected to descriptive analysis, considering the percentages of the quantitative data. The
results indicated that the population identifies the Rio Doce State Park as an opportunity
for development and a contributor to the quality of life, with special emphasis on economic
and financial benefits, such as the generation of jobs and the Ecological ICMS - a tribute of
great importance for the municipality, according to the interviewees. However, the obstacles
exist and are specific to the restriction of land occupation with industries and commerce
especially, which provides a vulnerability of the Conservation Unit.
Keywords: Development. Ecological ICMS. State Park Rio Doce. Quality of live. Territory
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RESUMO
Esta dissertação, se propõe promover um estudo histórico, jurídico e geográfico na busca da representação social do conceito de território federalista brasileiro na década
de 1970, confrontando-se com as conclusões da dogmática jurídica e as dos estudos
territoriais. Objetiva-se compreender como o conceito de território federalista brasileiro
era operado no campo do direito na década de 1970. Por meio da pesquisa bibliográfica, se especificará o conceito de representação social que norteia o estudo com
base na psicologia social de Serge Moscovici (2015). A pesquisa exporá a vertente de
estudo geográfico pertinente à abordagem de território e os conceitos por ela lançado,
segundo premissas de Claude Raffestin (1993) e Ricardo Mendes Antas Júnior (2005). Explicitar-se-ão os conceitos jurídicos atinentes a temática baseandose em Raul Machado
Horta (1964) e Marcelo Novelino (2013). A partir da teoria de Niklas Luhmann exposta por
Marcelo Neves (2011), versara-se sobre os fenômenos de constitucionalização simbólica e
corrupção sistêmica, bem como seus conceitos afins. Apresenta-se a dinâmica da evolução
histórica-constitucional brasileira da década de 1970 segundo Thomas Skidmore (1988).
Por intermédio da pesquisa legislativa enumerar-se-ão algumas disposições constitucionalizadas portadoras de ineficácia social. Utilizando-se da pesquisa documental serão
analisados os escritos constantes na Revista de Direito Público, publicada pelo Instituto de
Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo durante a década
de 1970 com o intuito de buscar a percepção dos autores, no tangente à temática em
estudo. Considerando-se a classificação das constituições de Karl Loewnstein e utilizando-se delas como categorias de análise, será enquadrado o federalismo brasileiro implementado na década de 1970, inferindo-lhe sentido. Conclui-se, que o sentido do conceito
de território federalista brasileiro empregado durante a década de 1970 não servia à
realização de suas finalidades. Detecta-se o fenômeno da corrupção sistêmica e, por consequência, constitucionalização simbólica, representado por um texto sem eficácia prática.

ABSTRACT
This dissertation, proposes to promote a historical, juridical and geographical study in
the search for social representation of the concept of Brazilian federalist territory in the
1970’s, confronting with the conclusions of legal dogmatic and those of territorial studies.
It is intended to understand how the concept of Brazilian federalist territory was operated
in the field of law in the 1970’s. Bibliographical research will, specify the concept of social
representation that guides research, based on the social psychology of Serge Moscovici
(2015). It will be exposed the geographic study aspect pertinent to the conception of
approach territory and the concepts that they launched, according to premises of Claude
Raffestin (1993) and Ricardo Mendes Antas Júnior (2005). The legal concepts related to
the theme will be explained based on Raul Machado Horta (1964) and Marcelo Novelino
(2013). From Niklas’s theory Luhmann exposed by Marcelo Neves (2011), will deal with the
phenomenon of symbolic constitutionalisation and systemic corruption, as well as its related concepts. The dynamics of Brazilian historical-constitutional evolution in the 1970s are
presented according to Thomas Skidmore (1988). Legislative research will enumerate some
constitutional provisions with social inefficiency. Using the documentary research the papers
in the Revista de Direito Público, published by the Institute of Public Law of the Faculty of
Law of the University of São Paulo during the 1970s will be analyzed in order to seek the
authors’ tangent to the subject under study. Considering the classification of constitutions of
Karl Loewnstein and using such categories as analysis, will be framed the Brazilian federalism
implemented in the 1970’s, inferring from her them meaning. It is concluded, that the meaning
of the concept of Brazilian federalist territory used during the 1970’s did not serve the purpose of its objectives. The phenomenon of systemic corruption and, consequently, symbolic
constitutionalisation is detected, represented by a text without practical effectiveness.
Keywords: Social Representation. Territory. Federalism. Systemic Corruption. Symbolic Constitutionalisation.
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RESUMO
Este estudo tem como objeto o brincar das crianças, tomado como expressão da cultura
infantil, e buscou compreender as configurações desse brincar em uma escola de educação infantil em jornada de tempo integral. Partindo do pressuposto de que as práticas
do brincar das crianças estão impregnadas dos seus territórios de vida, mobilizamos os
aportes teóricos da Geografia Cultural, com os conceitos de território e territorialidade,
em diálogo com a Sociologia da Infância, com os conceitos de culturas infantis, reprodução interpretativa e geração. A pesquisa realizada em uma abordagem qualitativa tem
como campo uma escola de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Os sujeitos são crianças de 05 anos (11meninas e 10 meninos) e os dados empíricos foram coletados por meio de documentos, observações do brincar dessas
crianças no cotidiano da escola, rodas de conversa e desenhos infantis. O conceito de
reprodução interpretativa de Willian Corsaro é mobilizado para analisar as práticas do
brincar, buscando apreender as marcas territoriais, constitutivas das brincadeiras infantis.
Os resultados indicam limites visíveis e invisíveis delimitando o brincar da criança no tempo
integral, assim como, a capacidade das crianças de escaparem desses limites. Foi possível
também constatar que nas brincadeiras infantis, demarcadas pelas relações de gênero,
manifesta-se o território do faz de conta que evoca outros territórios, como o da família e
da vulnerabilidade.
Palavras-chave: Educação Infantil, tempo integral, território, territorialidades, culturas infan-

ABSTRACT
This study aims to children’s play, taken as an expression of children’s culture. It seeks to understand the settings of this play in a full time Early Childhood Education school. Based on
the assumption that the practices of children are impregnated with their own territories, we
mobilized the theoretical contributions of Cultural Geography, along with the concepts of
territory and territoriality, in dialogue with the Sociology of Childhood, with the concepts of
children’s cultures, interpretive reproduction and generation. The research carried out in a
qualitative approach has as a field an Early Childhood Education School of the Municipal
Educational Network of Governador Valadares. The subjects were children at the age of 5
years old (11 girls and 10 boys) and the empirical data were collected through documents,
observations of these children playing in the daily life of the school, talks and children’s
drawings. The concept of interpretive reproduction of William Corsaro is used to analyze
the practices related to children’s play in order to seize the territorial marks, constitutive of
children’s games. The results point out some visible and invisible boundaries limiting children’s
play in a full-time mode, as well as the children’s ability to escape from these limits. It was also
possible to verify that these children’s games were marked out by gender relations, there
foreshowing a make-believe territory that evoke so the territories, such as those related to
the family and vulnerability.
Keywords: Early child hood education, full-time, territory, territorialities, children’s cultures
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RESUMO
Esta investigação teve como objetivo compreender os significados atribuídos, pelos agricultores urbanos, às hortas comunitárias, em Governador Valadares - MG, sob uma perspectiva interdisciplinar. Mais especificamente, identificar e localizar as hortas comunitárias
urbanas, ativas até julho de 2018, desvelar quais sentimentos os agricultores urbanos
demonstraram sentir pelo lugar das hortas comunitárias, identificar os significados atribuídos às hortas comunitárias e como esses significados se mostraram presentes no modo
de vida deles. Trata-se de um estudo de caso, com uma abordagem quali-quanti. Foram
realizadas: coleta de dados documentais, visitas técnicas para o geoprocessamento das
hortas comunitárias e entrevistas estruturadas com agricultores urbanos responsáveis pelas
hortas comunitárias. Os dados foram categorizados e analisados de acordo a Análise
de Conteúdo como proposto por Bardin (2014). Nos sustentamos teoricamente no pensamento da geografia humanista fundamenta em Yi-Fu Tuan (1980, 1983). Como resultados
compreendemos que, ao experimentar e sentir o “lugar” na horta comunitária, o sentimento
de topo filia foi despertado nos sujeitos. A partir desse sentimento de amor ao lugar foram
atribuídos os significados às hortas comunitárias. Esses significados foram expressos no
modo de vida dos agricultores urbanos como sentimento de: saúde, bem-estar, alívio das
tensões e prazer em estar naquele lugar.

ABSTRACT
MG, from an interdisciplinary perspective. Specifically, we identified and located the urban
community vegetables farms actives until July 2018 to reveal which feelings are demonstrated by the urban farmers and how these meanings influence their way of life. In this case
study case study we used a quantitative-qualitative approach. Data collection, technical
visits for geoprocessing of community vegetables farms and semi-structured interviews with
urban farmers responsible for community farms were carried out. The data were categorized
and analyzed according to the content analysis method proposed by Bardin (2014). We
based ourselves theoretically on the thought of humanistic geography proposed by Yi-Fu-Tuan (1980, 1983). As a result we understand, when experiencing and feeling the “place” in
the community garden, the feeling of topophilia was awakened in the affairs. From this feeling
of a place were placed the meanings to the communal gardens. Meanings, express, in the
way of life of the urban farmers like feeling, health, well-being, pleasure of the tensions and
pleasure in being there place.
Keywords: Urban Farmer. Community Vegetable Farms. Interdisciplinarity. Topophilia
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RESUMO
O presente trabalho refere-se à análise de como o conceito de território é apresentado
em dois livros da literatura didática do ensino de Geografia, utilizados em duas redes de
escolas particulares no município de Governador Valadares (MG): Projeto Araribá Plus
da Editora Moderna e Projeto Athos da Editora FTD. Os livros didáticos analisados são
referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental 2, ambos editados em 2014. Duas questões
básicas constituem o problema de pesquisa: como os conceitos relacionados ao território
são apresentados e se esta apresentação está relacionada à teoria acadêmico-geográfica de base materialista ou simbólica. Trata-se de um estudo exploratório documental,
com enfoque quantitativo-qualitativo. Utilizouse como método a análise de conteúdo dos
conceitos e análise comparativa entre os livros didáticos. A pesquisa mostra que o discurso que permeia os livros didáticos em torno dos conceitos relacionados ao território está
centrado em teorias de inspiração materialistas, silenciando a abordagem simbólica do
território.

ABSTRACT
The present study refers to the analysis of how the concept of territory is introduced in two
didactic literature books used in two chains of private schools in the city of Governador
Valadares (MG): Araribá Plus Project from the Moderna Publisher and Athos Project from FTD
Publisher. The didactic books analyzed refer to the 6th grade of the middle school, both
edited in 2014. Two basic questions constitute the research problem: how the concepts related to territory are introduced and if this introduction is related to the academic-geographic theory of materialistic or symbolic basis. The method used was the content and book
comparative analysis among them. This is an exploratory documentary study, with quantitative-qualitative focus. The research shows that the speech that pervades the didactic books
about the concepts related to territory are centered in the materialistic theory inspired.
Keywords: Teaching; Territory; Geography; Elementary Education; Basic Education
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RESUMO
Conhecida desde os tempos bíblicos como lepra, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. O referencial
teórico permitiu inferir que a história da hanseníase está intimamente associada a precariedade socioeconômica e atrelada a territórios de exclusão, levando os hansenianos
a alocarem suas territorialidades no estigma. O objetivo deste trabalho foi conhecer a
percepção de hanseníase entre casos e contatos em um território endêmico. Trata-se de
uma pesquisa observacional, descritiva, de corte transversal, com abordagem qualitativa.
Aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora sob o nº CAAE:
56863016.6.1001.5147. A amostra foi constituída por 19 sujeitos com 15 anos ou mais,
de ambos os sexos, atendidos na Estratégia Saúde da Família (ESF) do distrito de Limeira,
município de Mantena (MG), entre casos diagnosticados com hanseníase e seus contatos.
Para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada que abordou quatro
(4) temáticas: significado de hanseníase, reação ao receber o diagnóstico de hanseníase,
relacionamento com os indivíduos a partir do diagnóstico, apoio familiar na adesão ao
tratamento. Em todas as entrevistas manteve-se um caráter informal, a fim de que os sujeitos
se sentissem à vontade para relatar suas impressões. Os sujeitos foram encaminhados para
uma sala da ESF que garantisse privacidade e sigilo. Essas entrevistas foram registradas
eletronicamente com o auxílio de um gravador portátil e as informações obtidas foram
transcritas imediatamente pela pesquisadora. Esses dados foram submetidos à Análise de
Conteúdo de Bardin. Os resultados identificaram tanto para casos quanto para contatos
as categorias na temática 1. Significado de hanseníase (a) doença (b) coisa ruim e (c)
lepra; 2. Reação ao diagnóstico de hanseníase (a) naturalidade; 3. Relacionamento com
os indivíduos a partir do diagnóstico (a) sem rejeição; 4. Apoio familiar na adesão ao tratamento (a) apoio familiar colabora na adesão ao tratamento (b) vínculos familiares satisfatórios (c) cuidado com o doente. Observou-se que os sujeitos participantes vivenciam
estar hanseniano ou conviver com sujeitos hansenianos com naturalidade, pouco estigma
e preconceito moderado, assemelhando-se aos territórios de exclusão materializados nas
colônias de isolamento já extintas. Conhecer a percepção sobre hanseníase entre casos e
contatos em um território endêmico permitiu supor que estes territórios podem se estabelecer como não exclusão, a partir de sentimentos de identidade territorial com a formação
de um território indenitário. Demonstraram enfrentamento positivo diante da nova realidade. Observou-se uma multiterritorialidade entre territórios de exclusão e de não exclusão,
e movimentos de T-D-R em relação aos territórios dos hansenianos (corpo, pele, vivido e
cotidiano).

ABSTRACT
Known since biblical times as leprosy, leprosy is a chronic, infectious, contagious disease
caused by the Mycobacterium leprae bacillus. The theoretical framework allowed us to
infer that the history of leprosy is closely associated with socioeconomic precariousness
and linked to territories of exclusion, leading leprosy to allocate its territorialities to stigma.
The objective of this study was to know the perception of leprosy among cases and contacts in an endemic territory. It is an observational, descriptive, cross-sectional, qualitative
approach. Approved by the Ethics Committee of the Federal University of Juiz de Fora under
number CAAE: 56863016.6.1001.5147. The sample consisted of 19 subjects aged 15 years
and over, of both sexes, attending the Family Health Strategy (ESF) of the district of Limeira,
municipality of Mantena (MG), among cases diagnosed with leprosy and their contacts. To
collect data, a semi - structured interview was conducted, which covered four (4) themes:
leprosy meaning, reaction to leprosy diagnosis, relationship with individuals from diagnosis,
family support in adherence to treatment. In all the interviews, an informal character remained in order to make the subjects feel free to report their impressions. Subjects were referred
to an ESF room to ensure privacy and confidentiality. These interviews were recorded electronically with the aid of a portable recorder and the information obtained was transcribed
immediately by the researcher. These data were submitted to the Bardin Content Analysis.
The results identified both the cases and the contacts in the thematic categories 1. meaning
of leprosy (a) disease (b) bad thing and (c) leprosy; 2. reaction to the diagnosis of leprosy
(a) naturalness; 3. relationship with individuals from diagnosis (a) without rejection; 4. family
support in adherence to treatment (a) family support helps in adherence to treatment (b)
satisfactory family ties (c) patient care. It was observed that the subjects were living with
leprosy or living with leprosy subjects with naturalness, low stigma and moderate prejudice,
resembling the territories of exclusion materialized in the isolation colonies already extinct.
Knowing the perception about leprosy between cases and contacts in an endemic territory
allowed us to assume that these territories can be established as non-exclusion, based on
feelings of territorial identity with the formation of an identity territory. They demonstrated
a positive confrontation with the new reality. It was observed a multi-territoriality between
territories of exclusion and nonexclusion, and movements of T-D-R in relation to territories of
leprosy (body, skin, lived and daily).
Keywords: Leprosy. Perception. Territory Endemic
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RESUMO
A cidade, com seus elementos, configura uma linguagem a ser interpretada. Absorvemos,
diariamente, códigos e símbolos, como gestos, linguagens, comportamentos e mensagens
que propiciam o estabelecimento das relações sociais. Os espaços vivenciados se comunicam, contam histórias, relatam experiências e apresentam dados. Neste contexto a
arquitetura e o urbanismo tornam-se instrumentos para tal e propiciam interpretações das
dinâmicas territoriais. O objetivo desta pesquisa foi verificar as tipologias das edificações
e a cidade como uma linguagem que pode ser interpretada para a identificação dos
territórios que simbolizam os usuários, no caso, bairro Cidade Nobre em Ipatinga, Minas
Gerais. Foi desenvolvida uma metodologia que abarcava coleta de dados secundários
sobre a cidade e o bairro, além de pesquisa de campo para levantamento das tipologias
arquitetônicas. Posteriormente houve a elaboração de fichas tipológicas para identificação das construções nos quarteirões selecionados em cada setor censitário e a análise
geral dos dados apresentados por mapas e diagnósticos. Os resultados mostraram que a
linguagem arquitetônica, sobreposta aos dados secundários, propiciaram a identificação
de simbolismos territoriais. Conclui-se que há a identificação e reconhecimento do bairro
por suas tipologias arquitetônicas exprimindo temporalidades, além das características
etárias, de rendas e sociais.
Palavras-chave: Linguagem, Arquitetura, Bairro, Território simbólico, Tipologia
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ABSTRACT
The city, with its elements, configures a language to be interpreted. We absorb, daily, codes
and symbols, such as gestures, languages, behaviors and messages that allow the establishment of social relations. The spaces we live communicate, tell stories, report experiences
and present data. In this context, the architecture and the urbanism become instruments for
that and provide interpretations of territorial dynamics. The purpose of this research was to
verify the typologies of the buildings and the city as a language that can be interpreted to
identify the territories that symbolize the users, in the case of Cidade Nobre neighborhood
in Ipatinga, Minas Gerais. A methodology was developed that included secondary data
collection about the city and the neighborhood, besides field research to survey the architectural typologies. Subsequently, there was the elaboration of typological records to
identify the buildings in the blocks selected in each census area and the general analysis
of the data presented by maps and diagnoses. The results showed that the architectural
language, overlap on the secondary data, allowed the identification of territorial symbolisms. It is concluded that there is the identification and recognition of the neighborhood
by its architectural typologies expressing temporalities, besides the age, income and social
characteristics.
Keywords: Language, Architecture, Neighborhood, Symbolic Territory, Typology
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RESUMO
Este estudo insere-se no debate do campo da Educação de Jovens e Adultos – EJA, da
Educação Ambiental - EA e dos Estudos Territoriais e é motivado pelas preocupações
com as populações que vivem às margens do rio Doce, vitimadas pelo desastre ambiental
provocado pelo rompimento de uma das barragens de rejeitos da Mineradora Samarco,
no ano de 2015. O estudo se propôs a compreender as percepções de estudantes da
EJA, Ensino Médio, sobre o rio Doce. O referencial teórico estabelece um diálogo entre a
EJA, a E A e as contribuições de Yi-Fu Tuan, que reconhece o lugar a partir da experiência. O campo de estudo foi uma escola pública estadual, do município de Governador
Valadares, situada às margens do rio Doce e os sujeitos são estudantes de uma turma do
2º Perío do do Ensino Médio, noturno. O material empírico foi produzido por meio de observação, elaboração de mapas mentais e entrevistas. Tomando como referência as contribuições de autores que sugerem modos de interpretação d e mapas mentais, foi criado
um quadro analítico que norteou a análise dos mapas e das entrevistas. Dessa análise foi
possível depreender que as percepções dos sujeitos sobre o rio Doce são atravessadas
por experiências nas quais o rio comparece como lugar da memória, constituído por sentimentos topofílicos e topofóbicos, relacionados às práticas de cuidado, e refletem também
as desigualdades com as quais os sujeitos da EJA se veem confrontados ao longo da
vida, acirrado s com a experiência vivenciada depois do desastre ambiental. Ao transitar
entre lugares (do afeto, do medo, do cuidado, da desigualdade) esses sujeitos também
nos convocam a repensar nossas atitudes e valores ambientais, provocando-nos um olhar
sobre a nossa própria experiência como moradores do vale do rio Doce.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, rio Doce e Território

592

ABSTRACT
This study is part of a discussion in the field of Youth and Adult Education - EJA, Environmental Education - EA and Territorial Studies, and is motivated by concerns about the populations living on the banks of the Doce river, victims of the environmental disaster caused
by the rupture of one of the tailings dams of Mineradora Samarco in 2015. The study aimed
to understand the perceptions of students from EJA on the Doce River. The theoretical framework establishes a dialogue between EJA, EA and the contributions of Yi-Fu Tuan who
recognizes place as created by experience. The field of study was a state public school,
in the municipality of Governador Valadares, located on the banks of the Doce river, and
the subjects are students of a class of the 2nd cycle of the evening High School. The empirical material was produced through observation, mental mapping by the subjects of study
and interviews. Considering the contributions of authors who suggest interpretation modes
of mental maps as reference, we have created an analytical framework wich has guided
the analysis of the maps and interviews. From this analysis it was possible to perceive that
the sum bjects’ perceptions on the Doce river are crossed by experiences in which the river
appears as a place of memory, constituted by tophilic and topophobic feelings related to
the practices of care, and also reflect the inequalities in which the subjects of EJA are confronted throughout their lives along with their experiences after the environmental disaster.
Moving across different places (affection, fear, care, inequality) these subjects also call us to
rethink our attitudes and environmental values, provok ing us to look at our own experience
as residents of the Doce river valley.
Keywords: Youth and Adult Education, Environmental Education, Doce River and Territory
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RESUMO
No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, que comportava rejeito de mineração de ferro, de propriedade da mineradora Samarco, se rompeu em Mariana, Minas
Gerais. Esse rompimento lançou milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na
bacia do rio Doce, até desaguar no Oceano Atlântico. Além do leito do rio, as Áreas de
Preservação Permanentes (APPs), que têm a função de manter e conservar os ecossistemas
também foram afetadas. Este trabalho considera a regulamentação do uso do solo, e de
modo particular das APPs, como um processo essencial para a conservação dos recursos
naturais. Assim, a presente pesquisa teve o objetivo de identificar impactos dos rejeitos
nos solos das matas ciliares do Médio Rio Doce. Para efetivar o objetivo da pesquisa, foi
realizada a coleta de amostras de solos, no Parque Estadual do rio Doce, em três diferentes rios, em locais que foram atingidos pelo rejeito e locais que não foram atingidos.
Em seguida, foi realizada uma análise laboratorial das amostras coletadas em relação às
propriedades químicas desses solos. Posteriormente, esses dados foram analisados estatisticamente e comparados entre áreas afetadas e não afetadas pelo desastre. O resultado
da pesquisa indica que o solo das áreas que tiveram contato com o rejeito e as áreas
que não tiveram contato com o rejeito apresentaram diferentes características em relação
às propriedades químicas. Assim, conclui-se que o rejeito contribuiu para a alteração dos
solos das matas ciliares bem como sua funcionalidade, o que pode trazer alterações na
riqueza e composição de espécies neste ecossistema ao longo do tempo, bem como o
comprometimento da efetiva proteção da UC onde estão inseridas.

ABSTRACT
On November 5th, 2015, the Fundão tailings dam, containing waste from processing iron
ore from mines owned by Samarco, collapsed in Mariana, Minas Gerais, which led to millions
of cubic meters of iron waste to flow down the Rio Doce Basin to the Atlantic Ocean. This
disaster affected the river bed as well as Permanent Preservation Areas (APPs), responsible
for the monitoring and preservation of ecosystems. The process of legal land use is necessary, as it aims at the preservation of natural resources, in which the monitoring of APPs is
regulated by a set of conflicting norms (due to restrictions of use imposed by legislation).
The objective of this study was to identify the impacts of the deposition of material by the
waste wave on the riparian vegetation at middle course of the Rio Doce. To that end, soil
samples were collected from three different rivers, affected and unaffected by the disaster,
from Parque Estadual do Rio Doce. These samples underwent laboratory analyses for their
chemical properties. After statistical analysis, data were compared between affected and
unaffected soils, with results showing different chemical characteristics for each soil sample.
Therefore, we conclude that the waste from the tailings dam failure contributed to the alteration of the riparian soil along the Rio Doce. This, in turn, impacts its function altogether,
particularly that of preserving the ecosystem.
Keywords: land, riparian vegetation, Fundão dam failure, soil chemical properties
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo analisar o atual cenário do trabalho da mulher, segundo
a legislação brasileira, identificando os direitos trabalhistas das mulheres e pontuando os
fatores de ordem jurídica, social e cultural — inerentes às relações de gênero e poder —
que impedem a efetividade desses direitos no mercado de trabalho, na sociedade contemporânea. Mais especificamente, procurou-se identificar e relacionar: os fatores jurídicos,
sociais e culturais no processo histórico da evolução do direito trabalhista da mulher na
legislação brasileira; pontos importantes no processo de evolução das normas de proteção ao trabalho da mulher tuteladas pela legislação brasileira; elementos sobre a influência do território na efetivação dos direitos trabalhistas da mulher; e os entraves inerentes
às relações de gênero e poder. Buscou-se também analisar algumas questões acerca da
divisão sexual do trabalho e as principais formas de discriminação do trabalho da mulher
que acarretam a segregação das normas de proteção e a efetivação dessa legislação.
A metodologia utilizada foi a revisão da literatura, buscando responder à questão central
deste estudo. Para tanto, foi feita uma busca em artigos nas bases de dados jurídicas,
doutrinas, leis e jurisprudência, abrangendo o universo laboral feminino. Constatou-se que
desde a inclusão da mulher no mercado de trabalho, crescimento urbano e industrialização, emancipação feminina até os dias de hoje pode-se observar o aumento da inserção
da mulher no mercado de trabalho. No entanto, devido à divisão sexual, à discriminação
e à desigualdade de gênero no trabalho, percebidas como realidade em todas as sociedades humanas ligadas ao patriarcado, os direitos das mulheres não têm sido respeitados.
As normas tradicionais da sociedade ocidental, com seu poder coercitivo, criadas a partir
do sentido de dominação e apropriação que envolve as múltiplas territorialidades dos
indivíduos e grupos sociais, ao logo dos anos propiciaram o desenvolvimento de uma cultura patriarcal e discriminatória que dificultou a efetivação da proteção ao trabalho da
mulher. As garantias asseguradas pela legislação nacional e internacional não impedem
que as discriminações sejam praticadas. Concluiu-se que é necessário que a sociedade, o
ordenamento jurídico, principalmente o judiciário trabalhista, reconheçam a existência da
desigualdade e discriminação da mulher no mercado de trabalho, garantindo e respeitando as singularidades dos indivíduos, a fim de viabilizar a sua igualdade com os homens,
por meio do cumprimento das leis já existentes e de políticas públicas eficazes.

ABSTRACT
The purpose of this study is analyze the woman’s work scenario, according Brazilians laws,
identifying all woman’s works rights and appointing factors of cultural, social and legal
orders inherent to power and genre relationships that prevents the effectiveness of these
activities rights in contemporary society. More specifically, we sought to identify the legal,
social and cultural factors in the historical process of the evolution of women’s labor law in
Brazilian legislation; the evolution of the norms of protection to the work of the woman protected by the Brazilian legislation; the influence of the territory in the realization of women’s
labor rights and the inherent obstacles to gender and power relations. A discussion on the
sexual division of labor and the main forms of discrimination in the work of women that lead
to the segregation of norms for the protection of women’s work and the enforcement of such
legislation was verified. The review of the literature was the used methodology, seeking to
answer the central question of this study. To do so, she searched articles in legal databases,
doctrines, laws and jurisprudence, covering the female labor universe. It has been observed
that since the inclusion of women in the labor market, urban growth and industrialization,
women’s emancipation, at this time, we can observe the increase in the insertion of women
in the labor market. However, because of sexual division, discrimination and gender inequality at work, which is taken for granted in all human societies, linked to the macho culture of
patriarchy, women’s rights have not been respected. The coercive power of the traditional
norms of Western society, created from the sense of domination and appropriation that
involves the multiple territorialities of individuals and social groups, at the turn of the years,
developed a patriarchal and discriminatory culture, which made effective the protection
of work of the woman. The guarantees provided by national and international laws do not
prevent discrimination be practiced. It is necessary that society, the legal system, especially
the Labor Judiciary, recognize the existence of inequality and discrimination of women in
the labor market, guaranteed and respecting the individual singularities, in order to enable
their equality with men, through compliance with existing laws and effective public policies.
Keywords: Women’s Work; Discrimination; Brazilian legislation ;Territory
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RESUMO

ABSTRACT

As relações sociais que produzem o espaço urbano não resultam apenas em formas materiais e funcionais que sustentam o processo de produção capitalista. Elas também são marcadas pelos códigos e símbolos que se constroem na vida cotidiana e que estabelecem
um sentido particular no processo de produção da cidade. Nessa perspectiva se justifica
o presente estudo que tem como objetivo precípuo evidenciar a relação existente entre
reivindicações operárias e territorialidades urbanas no contexto da cidade monoindustrial
de Ipatinga/MG. A escolha pela temática se justifica ainda pela ciência enquanto munícipe da forte influência da siderúrgica Usiminas implantada na cidade na década de 60. A
metodologia aplicada caracteriza-se como qualitativa e exploratória, onde se fez um levantamento teórico bibliográfico em obras de referência que perquiriram sobre a questão
das territorialidades e pesquisa documental em arquivos de departamentos públicos de
Ipatinga/MG. O material levantado subsidiou uma análise que contribuiu no entendimento
da influência cultural no delineamento do espaço urbano, colaborando para futuras fontes de pesquisa e com a formação de Especialista em Gestão do Território.

The social relations that produce urban space do not only result in material and functional
forms that sustain the capitalist production process. They are also marked by the codes
and symbols that are built in everyday life and which make a particular sense in the city’s
production process. In this perspective, the present study is justified, whose main objective
is to demonstrate the relationship between workers’ demands and urban territorialities in the
context of the monoindustrial city of Ipatinga/MG. The choice of the theme is still justified by
science as a citizen of the strong influence of the steel mill Usiminas implanted in the city in
the 60’s. The applied methodology is characterized as qualitative and exploratory, where
a theoretical bibliographical survey was made on academic scientific sites that discuss
about the question of territorialities and documentary research in archives of public departments of Ipatinga/MG. It is hoped that the surveying material will subsidize an analysis
that contributes to the understanding of cultural influence in the delineation of the urban
space, collaborating for future sources of research and the formation of Specialist in Territory Management
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RESUMO

ABSTRACT

Este estudo se insere no debate da Educação Integral/tempo integral e tem como objetivo cartografar territórios educativos em bairros da cidade de Governador Valadares.
O referencial teórico adotado assume uma perspectiva interdisciplinar, construído com o
aporte da geografia cultural, por meio das contribuições de Paul Claval, ao reconhecer
os territórios constituídos pela identidade, cultura, significações, manifestações, pelos gestos cotidianos dos atores; com as contribuições de Henri Lefebvre que nos apresenta a
cidade como um direito dos seus usuários e as de Michel de Certeau e colaboradores que
nos permitem refletir o bairro que se constrói no movimento cotidiano de seus praticantes
ordinários. Para o diálogo com esses autores, buscamos outros que tematizam a Educação
e a Educação Integral/tempo integral na defesa de uma maior abertura da escola “para
a cidade”. A pesquisa qualitativa pautouse em duas escolhas metodológicas: a busca por
fontes documentais e materiais bibliográficos sobre bairros da cidade e caminhadas em
um dos bairros selecionados para o estudo, inspiradas nos estudos de Michel de Certeau
e colaboradores que nos permitiram traçar uma cartografia dos bairros analisados. Como
conclusões deste estudo, aponta-se para a necessidade da escola se abrir para os seus
arredores como espaços de relações, apropriando-se deles e os constituindo como territórios educativos, bem como, foi possível verificar que os bairros analisados possuem diversos
e diferentes territórios educativos. Também identificamos que Governador Valadares é uma
cidade cujos “praticantes ordinários” se veem, muitas vezes, dependentes da “boa vontade” dos governantes locais para a garantia efetiva dos seus direitos. Há, portanto, um
caminho a percorrer para torná-la educadora. Espera-se com esta pesquisa instigar novos
estudos relacionados à cidade de Governador Valadares, no que tange à iniciativa das
cidades educadoras.

This study is introduced in the Full time/ Integral Education debate and it has as an objective to map educative territories in the neighborhoods of Governador Valadares city.
The theorical benchmark adopted takes on an interdisciplinary perspective built with a
contribution of the cultural geography, through Paul Claval contributions as he recognizes
the territories constituted by the identity, the culture, the significations, the manifestations,
the everyday gestures of actors: with the contributions of Henri Lefevre who presents us the
city as a right of its citizens and Michel de Certeau and contributors that permitted us reflect the neighborhood that is built in the everyday movement of its ordinary practitioners.
Other authors that theme the Education and The Integral and Full time Education were
searched to dialogue with the authors mentioned above in order to defend a big overture of the school to “the city”. The qualitative research was ruled in two methodological
choices: the search for documentaries sources and bibliographic materials about the city
neighborhoods and visits to one of the neighborhood selected for the study, inspired by
Michel de Certeau and contributors studies that allowed us to draw a map of the analyzed
neighborhoods. The conclusions of this study points to the need of the school to be opened to the surroundings as a relationship space, appropriating from them and constituting
them as educational territories as well as the possibility of checking that the analized neighborhood has varied and different educational territories. It was also possible to identify
that Governador Valadares is a city in which “ordinary practitioners” often see themselves as
dependent on the “goodwill” of the local governors to the effective assurance of their rights.
Therefore, there is a way to go through to make it an educating city. It is expected that this
study can instigate new studies related to Governador Valadares city in reference to the
initiative of the educational cities.

Palavras-chave: cidade educador a; território educativo; educação integral; bairro; es-
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RESUMO
O policial civil lotado em Governador Valadares realiza atividades previstas nos textos
constitucionais e infraconstitucionais como qualquer outro policial do Estado ou mesmo
de todo o território nacional, de tal forma que tais atividades, via de regra, já abrigam
um significativo contexto de periculosidade e estresse. Ocorre, porém, que ainda não se
sabia a percepção dos policiais civis de Governador Valadares acerca do impacto de
suas atividades policiais no adoecimento mental e, por conseguinte, as alterações alavancadas em suas territorialidades. Desta forma, escolhido o tema do impacto da atividade
profissional na saúde mental do policial civil de Governador Valadares, nesta pesquisa
busquei verificar se os mencionados servidores policiais identificavam ou não o liame entre
suas atividades e o adoecimento mental, sobretudo diante de um quadro presenciado de
reiterados afastamentos para tratamento da saúde mental, ou mesmo, de aposentadorias
precoces, decorrentes dessa mesma espécie de sofrimento, ocorridas nesse grupo de policiais. O tema foi delimitado com a identificação da categoria policial civil tendo como
campo de estudo os servidores policiais da área sede da 1.ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Governador Valadares – MG. Depois, com a investigação da relação da atividade profissional como impactante na saúde mental desse servidor. E finalmente, com a
identificação, de em que medida a atividade profissional na visão do próprio policial tem
relação com o adoecimento mental de seus pares ou de si próprio. Para tanto, agreguei
referencial teórico alçado na perspectiva simbólico-cultural de território sob o magistério
de Rogério Haesbaert da Costa e Paul Claval, uma vez que, seguramente, a vertente mais
apropriada para o presente estudo. A metodologia adotada, por sua vez, fundada em
trabalho qualitativo a partir de esforços com a utilização de entrevistas amparadas por
questionários semiestruturados permitiu respostas satisfatórias do ponto de vista científico,
o que culminou com a confirmação de algumas hipóteses, notadamente da percepção
dos policiais civis quanto à impactarão de suas atividades no adoecimento mental, como
também, os fatores que possibilitam tal fenômeno.

ABSTRACT
The Governador Valadares civilian police officer arries out activities envisaged in constitutional and infraconstitutional texts, like any other police officer of the state or even of all
national territory. As rule, such activities, already harbor a significant context of dangerousness and stress. It occurs, however, It’s not yet known how the Governador Valadares civilian
police officers impact of their activities, on mental illness and, consequently, the changes leveraged in their territorialities. In this way, I chose the theme of the impact of the professional
activity on the mental health of the civil police in this territory, in this research I tried to verify
if the said police officers identified or not relation between their activities and the mental
illness. Especially before a witnessed of repeated departures for treatment of mental health
or even early retirements resulting from this same kind of suffering in this group. The topic
was delimited with the identification of the civil police category, having as field of study the
police officers of the area 1st Regional Civil Police Station of Governador Valadares - MG.
Then, with the investigation of the relationship of professional activity as impacting on the
mental health of this officer. And finally, with the identification, to what extent the professional
activity in the vision of the official himself is related to the mental illness of his peers or himself. To that, I have added a theoretical mention raised in the symbolic-cultural perspective
of territory, under the magisterium of Rogério Haesbaert da Costa and Paul Claval, being
that certainly the most appropriate slope for the present study. The methodology adopted,
in turn, based on qualitative work using efforts with interviews supported by semi-structured
questionnaires, allowed satisfactory answers from a scientific point of view. It culminates in
the confirmation of some hypotheses, not least the perception of civilian police regarding
the impact of their activities on mental illness, as well as the factors that make this phenomenon possible.
Keywords: Civil Police. Mental illness. territoriality
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RESUMO
Considerando o processo de regionalização dos serviços de saúde pública, no Brasil e
em Minas Gerais, esta dissertação tem como finalidade, discutir aspectos da organização
e atuação do serviço de hemoterapia, na macrorregião do leste de Minas na perspectiva
de compreensão de sua territorialização, perfil e fluxos. Para a realização da discussão
pretendida foi necessário verificar e problematizar o contexto e as questões que norteiam
o processo de descentralização da saúde pública e sua regionalização no Brasil e no
estado de Minas Gerais, bem como situar o serviço de hemoterapia nesse processo. As
principais fontes para estudo foram: leis, decretos, resoluções, relatórios, documentos oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria de saúde de Minas Gerais, e autores de
referência nas temáticas específicas. A discussão teórica sobre a problemática proposta
teve como referência uma abordagem que levou em consideração os conceitos estruturantes do processo de regionalização dos serviços de saúde pública: territorialização,
território, territorialidade, regionalização, interiorização, redes, dentre outros. A hemorrede
do leste de Minas Gerais foi posta em evidência considerando as estratégias estabelecidas pela própria Fundação Hemominas e os critérios para interiorização dos serviços
da rede hemoterápica. Destacamos sua área de abrangência, implementação e fluxos. Os
dados utilizados para a avaliação dos fluxos de atendimento do Hemocentro Regional
de Governador Valadares foram fornecidos pelo próprio Hemocentro. Para essa discussão
foram solicitados ao banco de dados do Hemocentro dados relativos à coleta de sangue e dispensação de hemo componentes, sobre municípios e população atendida, além
da relação leito/SUS atendida em cada macrorregião. O recorte temporal, compreendido
entre 2012 e 2016, possibilitou um levantamento de dados relacionados à situação atual.
Foi possível concluir que no processo de interiorização da rede hemoterápica em Minas
Gerais, uma nova pactuação política será necessária, par a implementação de novas unidades da hemorrede nas macrorregiões leste e nordeste de Minas Gerais.

ABSTRACT
Considering the process of regionalization of the public health service, in Brazil and Minas
Gerais, this paper is intended to discuss aspects of organization and performance of the
hemotherapy service, within the region of East of Minas Gerais in the perspective of understanding of its territorialization, profile and flow. In order to carry the intended discussion it
was necessary to verify and discuss the context and issues that guide the process of decentralization of public health, as well as situate the hemotherapy service in this procedure.
The main sources were law, decrees, resolutions, reports, official documents in the Ministry of
Health of Minas Gerais and authors of reference in the specific themes. The theoretical discussion on the problematic proposal has as reference an approach that took into account
the structuring concepts of regionalization of public health services: territorialization, territory, territoriality, regionalization, internalization, chains, among others. The East of Minas Gerais‟ hemorrede was evidenced considering the strategies established by the Fundação
Hemominas itself and criteria for internalization of services of the hemotherapy chain. We
highlight the area of scope, implementation and flows. The data used for evaluation of the
attendance flows of the Hemocentro Regional of Governador Valadares were provided by
the Hemocentro information concerning the collection of blood and dispensation of blood
components, on municipalities and population attended, in addition to the relationship
vague/SUS attended in each region. The period from 2012 to 2016, allowed a survey of
the current situation. Was possibile to conclude that in the process of interiorization of the
netting of the hematherapy in Minas Gerais a new agreement will be required for the implementation of newunitsof hemorredes in the east and northeast of Minas Gerais
Keywords: Hemorrede – hemotherapy – health regionalization – territory – east of Minas
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RESUMO
Este trabalho apresenta as dinâmicas territoriais da microempresa, pessoa jurídica essencial no
desenvolvimento da economia brasileira, pela sua atuação em shopping centers, ambientes que
agregam lazer e serviços ao comércio, com o objetivo de atrair pessoas para mais consumir e
gerar mais receita. Por estas razões, os shopping centers são o ramo do comércio brasileiro que
mais gera lucros e que cresce mesmo durante crises econômicas. A microempresa atua em shopping
na busca do lucro proporcionado pela experiência de compra neste ambiente. Nessa procura,
as microempresas que se aventuram deparam com uma realidade própria de trabalho dadas as
características desse comércio, como dias e horários específicos de funcionamento, ambientes
fechados e climatizados, maior segurança para a realização das compras e a existência de atividades de lazer no mesmo espaço, particularidades que fazem do shopping um território, pois se
trata de um comércio incomum, de um lazer diferente em um ambiente único. Esse território reflete
na microempresa que ali trabalha de forma distinta, a partir do estabelecimento por contratos fundada em normas inadequadas e arca com o cumprimento de obrigações inexistentes no comércio
tradicional. Assim, em razão dessas especificidades que vão lhe exigir uma forma personalizada
de trabalho, a microempresa se territoriais no shopping. Desta feita, o objetivo principal foi o de
analisar a atuação da microempresa neste território para compreender a existência de novas
territorialidades no exercício dessa atividade. Nos objetivos específicos se buscou contextualizar
o shopping como território propício para a microempresa atuar, dado o espaço físico adequado
e clientela variada; caracterizar a atividade da microempresa e a forma como é desenvolvida em
um shopping; e analisar os aspectos relacionais da atividade da microempresa em razão das características jurídicas de ocupação do ponto comercial, em relação aos usuários e aos empregados e, consequentemente, identificar as relações entre microempresa e demais atores no shopping
para a constituição das territorialidades oriundas destas interações e responder o seguinte questionamento: o que caracteriza a atividade da microempresa estabelecida em shopping center? O
estudo ocorreu por meio de pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, referenciada em Raffestin ao estabelecer o território pelas relações de poder; Foucault
e seu conceito de poder; e Haesbaert, pela compreensão das territorialidades e a possibilidade
de serem múltiplas em relação ao sujeito do território. Estruturado em três capítulos, no primeiro se
apresentou o contexto histórico do comércio, desenvolvimento e formas de exercício, como no shopping, atento ao surgimento e mudanças dos hábitos de consumo. O segundo capítulo trata da
microempresa no aspecto legal e a forma jurídica do seu estabelecimento no shopping com normas
legais e contratuais, que antecipam as territorialidades naquele território. O terceiro capítulo cuida
do shopping como território pela distinção face ao comércio tradicional, traz as territorialidades
da microempresa nas relações de poder com os demais atores deste território. Concluiu-se então
que, pelas particularidades do exercício da atividade em shopping, a microempresa neste território é surpreendida por novas normas comportamentais e contratuais, age de forma própria pelas
especificidades que este território lhe apresenta, constituindo novas territorialidades.

ABSTRACT
This paper presents the territorial dynamics of the microenterprise, an essential juridical person in
the development of the Brazilian economy, through its activity in shopping centers, environments that
add leisure and services to commerce, with the objective of attracting people to more consumption and generate more revenue. For these reasons, shopping centers are the branch of brazilian
commerce that generates more profits and grows even during economic crises. The microenterprise
operates in shopping in search of the profit provided by the shopping experience in this environment. In this search, microenterprises that venture are faced with a reality of their own given the characteristics of this trade, such as specific days and hours of operation, closed and air conditioned
environments, greater security for shopping and the existence of leisure activities in the same space,
peculiarities that make shopping a territory, because it is an unusual trade, a different leisure in a
unique environment. This territory reflects in the microenterprise that works there in a different way,
from the establishment by contracts based on inadequate standards and deals with the fulfillment
of obligations that do not exist in traditional commerce. Thus, because of these specificities that will
require a personalized form of work, the microenterprise is territorialized in the shopping. This time, the
main objective was to analyze the performance of microenterprises in this territory to understand
the existence of new territorialities in the exercise of this activity. In the specific objectives we sought
to contextualize the shopping as a propitious territory for the microenterprise to act, in reason of
the adequate physical space and varied clientele; characterize microenterprise activity and how it
is developed in a shopping; and analyze the relational aspects of microenterprise activity due to
the legal characteristics of occupation of the commercial point, in relation to users and employees,
and, consequently, to identify the relations between microenterprise and other actors in the mall for
the constitution of territorialities arising from these interactions and answer the following question:
what characterizes the microenterprise activity established in a shopping center? The study was
carried out through a qualitative research with bibliographical, legislative and jurisprudential revision, referenced in Raffestin when establishing the territory by the relations of power; Foucault and
his concept of power; and Haesbaert, for the understanding of the territorialities and the possibility
of being multiple in relation to the subject of the territory. Structured in three chapters, the first one
presented the historical context of trade, development and forms of exercise, as in the shopping,
attentive to the emergence and changes of consumption habits. The second chapter deals with the
microenterprise in the legal aspect and the legal form of its establishment in the mall with legal and
contractual rules, which anticipate the territorialities in that territory. The third chapter takes care
of the shopping as territory by the distinction with the traditional trade, brings the territorialities of
the microenterprise in the relations of power with the other actors of this territory. It was concluded
that, due to the peculiarities of shopping activity, microenterprise in this territory is surprised by new
behavioral and contractual norms, it acts in its own way due to the specificities that this territory
presents to it, constituting new territorialities

Keywords: Microenterprise. Shopping Center. Territory. Territorialities
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RESUMO

ABSTRACT

Este estudo busca compreender as configurações das territorialidades infantis nas artes
produzidas por crianças, na Escola em Tempo Integral (ETI), em um território de vulnerabilidade. O aporte teórico estabelece um diálogo entre a Geografia Cultural, a Arte na
perspectiva da Arte-educação e a Sociologia da Infância. Tomando como referência
esse diálogo, o argumento desenvolvido no estudo se baseia no pressuposto de que as
crianças são produtoras de culturas junto a seus pares e, no processo de alteridade, reinterpretam o mundo no qual vivem, sendo possível captar em sua produção artística, que se
faz na fruição (imaginação, percepção, imersão e sentidos), os modos como representam
os territórios nos quais transitam e as territorialidades que neles se configuram. A pesquisa
de abordagem qualitativa, tem como campo uma escola de Educação Infantil da rede
municipal de ensino de Governador Valadares. Os sujeitos são crianças de 05 anos e os
dados empíricos foram coletados por meio de documentos, observação participante junto
as crianças no cotidiano escolar (pintura, desenho e modelagem), passeio pela comunidade, e rodas de conversa. A Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa é mobilizada para
analisar as obras de arte das crianças, buscando apreender as configurações das territorialidades nessas produções, por meio do Fazer, Contextualizar e Apreciar. Os resultados
apontam que as crianças ao fazerem arte, reconstroem suas culturas, afirmam sua identidade individual e coletiva e constituem suas territorialidades. Nas configurações dessas
territorialidades comparecem as marcas de gênero, a relação entre falta e proteção no
território vulnerável, e os territórios simbólicos, trazidos pelo imaginário infantil. Conclui-se
que a arte se mostra potente nos escapes dos corpos-infância na ETI pela configuração
que se estabelece entre o real e o imaginário, trazida pelas próprias crianças. A escola,
mesmo com seus cerceamentos temporais/espaciais, que necessitam ser repensados, importa-se com as crianças – com o ensinar, com o cuidar e o proteger – que corporalmente
escapam das amarras escolares. Destaca-se, por fim, a necessidade de se retirar a arte da
condição periférica em que ela se encontra no espaço escolar.

This study sought to understand the configurations of children’s territorialities in Arts made
by children, in a Full-time School, in a territory of vulnerability. The theoretical contribution establishes a dialogue between Cultural Geography, Art in the perspective of Art-education
and Childhood Sociology. Taking this dialogue as a reference, the argument developed in
the study is based on the assumption that children, with their peers, are cultures producers
in the process of alterity, reinterpret the world where they live in, turning it possible to capture their artistic production, which is done in the fruition (imagination, perception, immersion
and senses) ways that they represent the territories where they live in and the territorialities
where they fit themselves. The qualitative approach research was carried out with an ethnographic perspective; it has, as field, an Early Childhood Education School from municipal
education system in Governador Valadares. The subjects were 5 years old children and the
empirical data was collected from documents, participative observation with the children in
the school daily routine (painting, drawing and modeling), community tour and discussions.
The Ana Mae Barbosa Triangular Approach is mobilized to analyze the children’s art works,
seeking to understand the configurations of the territorialities in these productions, by Doing,
Contextualizing and Appreciating. The results show that when children make art, they rebuild
their cultures, affirm their individual and collective identity and constitute their territorialities.
In the environment of these territorialities the gender marks arise, the relation between the
lack of appropriate conditions of survival and protection in the vulnerable territory, and the
symbolic territories are brought by the childhood imaginary. It is concluded that Art itself
is power full for the children bodies’ relief in the Full-time School by the configuration established between the real and the imaginary, brought by the children themselves. The school,
even with its temporal / spatial constraints that need to be rethought, cares about children
- with teaching, caring, and protecting - that bodily escape from the school narrowness.
Finally, It stands out the need to remove the art of the marginality where the school is, and
that remains, even when children has more time at school

Palavras-chave: Arte-educação, Educação Infantil, Escola em tempo integral, Território,
Territorialidade
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RESUMO

ABSTRACT

A pesquisa, realizada em uma abordagem interdisciplinar, estabelece um diálogo entre os
campos da Educação e da Geografia. O objetivo geral da investigação é compreender
as experiências de estudantes universitários sobre o rio Doce e os saberes nelas contidos.
O aporte teórico utilizado foram as contribuições de Bernard Charlot sobre a teoria da
relação com o saber, em diálogo com o campo da Educação Ambiental e com as reflexões do geógrafo Yi-Fu Tuan, sobre a relação de pertencimento ao lugar. O campo de
pesquisa foi a Universidade Vale do Rio Doce que se encontra às margens do rio Doce.
Os sujeitos foram estudantes do 10º período do curso de Engenharia Civil e Ambiental e
do 7º período do curso de Pedagogia. O material empírico analisado foi produzido por
meio da adaptação do “balanço de saber”, proposto por Bernard Charlot (2009) e de
entrevistas. As entrevistas foram realizadas com a participação de doze sujeitos, seis estudantes do curso de Engenharia Civil e Ambiental (três estudantes do sexo masculino e três
do sexo feminino), com idades compreendidas entre 22 a 24 anos e seis estudantes do
sexo feminino, do curso de Pedagogia, com idades entre 21 a 47 anos. A análise empreendida a partir do aporte teórico da teoria da relação com o saber e do conceito de
experiência proposto por Yi-Fu-Tuan permitiu identificar que os estudantes possuem muitas
relações de afeto com o lugar e que o sentimento de pertencimento se faz por meio das
suas experiências com o lugar. As conclusões do estudo apontaram que as relações que
os estudantes estabelecem com o rio Doce são relações territorialidades e inscritas na tríade proposta por Charlot, – epistêmicas, identitárias e sociais. No conjunto de balanços e
nas entrevistas, houve uma preponderância para as relações epistêmicas, demonstrando a
importância da universidade como lugar do conhecimento. É importante ressaltar que esse
conhecimento só se faz como relação de sentido, quando envolve relações identitárias, e
neste estudo em especial, relações sociais com o saber, traduzidas em maior comprometimento ambiental.

This research was carried out using an interdisciplinary approach, and it establishes a dialogue between the fields of Education and Geography. The general objective of this research
is to understand UNIVALE students’ experiences and knowledge on the Doce river. This study
used the theoretical contributions of Bernard Charlot on the theory about the relationship
with knowledge. A dialogue based on Charlot’s theories was established in conjunction with
the field of Environmental Education as well as the reflections of the geographer Yi-Fu Tuan
on belonging to a place. The research area was the Vale do Rio Doce University, which is
located on the banks of the Doce River. The subjects were the students of the 10th term of
the Civil and Environmental Engineering course and the 7th term of the Pedagogy course.
The empirical material analyzed was produced through the adaptation of the “balance of
knowledge” proposed by Bernard Charlot (2009), and interviews that were carried out with
the participation of twelve subjects, six students of the Civil and Environmental Engineering
course (three male students, and three female students), aged between 22 and 24 years,
and six female students, from the Pedagogy course, aged between 21 and 47 years. The
analysis undertaken, which was based on the theoretical contribution of the theory of relationship with knowledge and the concept of experience proposed by Yi-Fu-Tuan, allowed
us to identify that the students have many relations of affection with the place, and that
the feeling of belonging happens through their experiences with the place. The conclusions
of the study pointed out that the behaviors the students have towards the Doce river are
territorialized relations and inscribed in the epistemic, identity and social triad proposed
by Charlot. The results and the interviews showed that there was preponderance for the
epistemic relations, demonstrating the importance of the University as a place of knowledge.
It is important to emphasize that this knowledge is only built as a relation of meaning when
it involves identity relations, and in this study in particular, social relations with knowledge,
translated into a greater environmental commitment.

Palavras-chave: Relação com o saber; Ensino Superior; Rio Doce; Educação Ambiental;
Lugar; Experiência
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RESUMO
O espaço na contemporaneidade não é mais analisado como uma categoria fixa, mas
como um processo dinâmico capaz de potencializar novos significados e funções por
meio de ações, sejam elas sociais e/ou artístico-culturais. Assim ocorre com as montagens
teatrais do grupo contemporâneo paulistano Teatro da Vertigem, que, por meio de suas
performances, busca dialogar com os múltiplos espaços que a cidade oferece tanto em
seus aspectos materiais quanto imateriais. Esta pesquisa busca investigar como as intervenções teatrais nos espaços não projetados para o teatro são redimensionados e resinificados a fim de compreender as relações sociais e simbólicas que estabelecem com a
materialidade do lugar e sua carga semântica. Consideramos que a encenação, mesmo
assumindo uma natureza temporária e efêmera em vários casos, é capaz de produzir tais
redimensionamentos e resinificados desses lugares imantados de sentidos na condição de
gerar micro territorialidades em espaços alternativos. A partir da investigação dos espetáculos O Paraíso Perdido, O Livro de Jó e Apocalipse 1,11, que compõem a obra Trilogia
Bíblica, do Teatro da Vertigem, e dos lugares onde ocorrem essas encenações, faremos uma
análise interdisciplinar dessas três performances sob a luz metodológica da pêntade dramatística de Kenneth Burke. As performances em análise foram apresentadas em espaços
não projetados para o teatro, como o espaço-igreja, espaço-hospital, espaço-presídio,
que não serviram apenas como suporte arquitetônico cênico para abrigar as encenações do grupo, mas também para dialogar com as cargas semânticas que emanam desses
espaços. Tendo em vista as noções de teatro, espaço alternativo e micro territorialidade,
buscaremos compreender as relações que se estabelecem entre espaço-cena-público e
como dessas relações podem emergir a produção de microterritórios na cena urbana.
Palavras-chave: Espaço Alternativo. Micro territorialidade. Teatro. Cena Urbana.
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ABSTRACT
Space in the contemporary world is no longer analyzed as a fixed category, but as a
dynamic process capable of enhancing new meanings and functions through actions, be
they social and / or artistic-cultural. This is the case with the theatrical productions of the
contemporary São Paulo theater group Teatro da Vertigem, which through its performances
seeks to dialogue with the multiple spaces that the city offers, as with its material and immaterial aspects. This research seeks to investigate how theatrical interventions in spaces not
designed for the theater are resized and redesigned in order to understand the social and
symbolic relations they establish with the materiality of the place and its semantic load. We
consider that staging, even assuming a temporary and ephemeral nature in several cases,
is capable of producing such resizing and re-signification of these magnetized places of
meaning, in the condition of generating microterritorialities in alternative spaces. From the
investigation about spectacles, Paradise Lost, The Book of Job and Revelation 1, 11, which
make up the work Trilogy of the Vertigo Theater, and the places that occur these scenarios,
we will make an interdisciplinary analysis of these three performances in the methodological
light of Kenneth Burke’s dramatic dramaturgy. The performances in analysis were presented
in spaces not designed for the theater, space-church, space-hospital, space-prison, which
served not only as scenic architectural support to shelter group plays but also to dialogue
with the semantic loads that emanate from these spaces. Considering the notions of theater,
alternative space and microterritoriality, we will seek to understand the relations that are
established between space-scene-public and how these relations can emerge the production of micro-territories in the urban scen.
Keywords: Alternative Space. Microterritoriality. Theater. Urban Scene
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto a análise das relações de trabalho que se dão
através das plataformas virtuais, com enfoque especial na Uber, a fim de verificar se tais
relações estão sob a égide do controle jurídico do Estado, e, ainda, se nelas estão presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Para tanto, esta pesquisa
teve como base a análise de sentenças judiciais proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho da 2ª e da 3ª Região, bem como os acórdãos dos respectivos recursos, explorando as decisões que reconheceram e que não reconheceram o vínculo empregatício na
relação entre os motoristas e a Uber. A presente pesquisa partiu da concepção de trabalho, explorando seu desenvolvimento histórico, perpassando por sua perspectiva como
instrumento de punição e chegando ao momento de sua atual importância na vida das
pessoas: a de instrumento de identificação do indivíduo dentro da sociedade. Através dos
estudos territoriais, identificou-se a possibilidade de aplicação das leis estatais, à semelhança daquilo que acontece no território físico, para os agenciamentos que se dão no ciberespaço. Durante a pesquisa, percebeu-se a necessidade de se apontar uma distinção
na relação entre trabalho e ciberespaço, concebendo, de um lado, o ciberespaço como
depositário do trabalho; do outro, o ciberespaço como intermediário do trabalho. Por esta
distinção, constatou-se que a Uber é uma plataforma que intermedia a demanda dos passageiros às ofertas de motoristas, cujo serviço de transporte se dará no mundo físico, viabilizando a implementação do controle estatal sobre tais relações. Realizada tal distinção,
constatou-se a possibilidade de aplicação das leis às relações de trabalho que se dão
através do ciberespaço, restando verificar se o motorista e a plataforma virtual estabelecem um vínculo empregatício. Com o advento da internet, o ciberespaço trouxe questões
que desafiam este controle, pois o território material é precípuo ao Estado, receptáculo de
sua soberania, condição que não se verifica no território virtual. As relações de trabalho
também sofrem mutações no território imaterial; para novas concepções de trabalho, é
necessário um novo perfil de trabalhador (o intelectual), que assume relações de trabalho
que nem sempre podem ser consideradas como emprego, ante à ausência dos elementos
que o caracterizam. A revolução tecnológica apontada por Castells (2003) evidencia
a fragilidade do modelo capitalista empresarial, que atrelado ao fato de instabilidade
econômica resulta em elevado número de desempregados e na precarização do trabalho.
O ciberespaço proporciona o surgimento de novas relações interpessoais, encurta distâncias e não está preso a limites geográficos. O trabalho, por sua perspectiva ontológica,
concebe a realização de atividades que, mesmo remuneradas, não são, necessariamente, relações de emprego. É neste sentido que a Uber exerce sua atividade empresarial,
apresentando uma nova perspectiva onde não existe o intermediário a se apropriar do
trabalho. O próprio cliente consome o trabalho diretamente de quem o oferta.
Palavras-chave: Trabalho. Território. Ciberespaço. Emprego. Uber
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ABSTRACT
The present research has the object of analyzing the work relations that occur through the
virtual platforms, with special focus in Uber, in order to verify if such relations are under the
aegis of the legal control of the State, and also, if they are in them present the elements that
characterize the employment relationship. To do so, this research was based on the analysis
of judicial decisions handed down by the Regional Labor Courts of the 2nd and 3rd Region,
as well as the judgments of the respective appeals, exploring the decisions that they recognized and that did not recognize the employment relationship in the relationship between
the drivers and Uber. The present research started from the conception of work, exploring
its historical development, passing through its perspective as an instrument of punishment
and reaching the moment of its current importance in the life of the people: the instrument of
identification of the individual within the society. Through the territorial studies, it was identified the possibility of applying state laws, similarly to what happens in the physical territory,
to the assemblages that take place in cyberspace. During the research, it was necessary
to point out a distinction in the relation between work and cyberspace, conceiving, on the
one hand, the cyberspace as depository of the work; on the other, cyberspace as an intermediary of work. For this distinction, it was found that Uber is a platform that mediates the
demand of passengers to the offers of drivers, whose transportation service will take place
in the physical world, making possible the implementation of state control over such relations.
Once realized such distinction, it was possible to apply the laws to the labor relations that
occur through cyberspace, and it remains to be verified whether the driver and the virtual
platform establish an employment relationship. With the advent of the Internet, cyberspace
has raised questions that challenge this control, since material territory is the province of the
State, a receptacle of its sovereignty, a condition that does not exist in the virtual territory.
Labor relations also suffer mutations in the immaterial territory; for new conceptions of work,
it is necessary a new profile of worker (the intellectual), who assumes working relationships
that cannot always be considered as employment, given the absence of the elements that
characterize it. The technological revolution pointed out by Castells (2003) evidences the
fragility of the entrepreneurial capitalist model, which, coupled with the fact that economic
instability results in a high number of unemployed people and the precariousness of work.
Cyberspace provides the emergence of new interpersonal relationships, shortens distances,
and is not bound by geographical boundaries. The work, by its ontological perspective,
conceives the accomplishment of activities that, although remunerated, are not, necessarily,
employment relations. It is in this sense that Uber exercises its business activity, presenting a
new perspective where there is no intermediary to appropriate the work. The customer himself consumes the work directly from whom the offer.
Keywords: Labor. Territory. Cyberspace. Employment. Uber
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RESUMO
Este estudo tem como objeto de preocupação a defesa da garantia do direito à educação para homens em situação de aprisionamento, e se propõe a compreender como
se dão as práticas de leitura desses homens, numa penitenciária que oportuniza ao sujeito diversos eventos de letramento, sejam eles escolares ou institucionais. Esta pesquisa
mobiliza os Novos Estudos do Campo do Letramento em uma abordagem interdisciplinar
que perpassa o campo da educação, em diálogo com autores dos estudos territoriais. O
campo é a Escola Estadual São Judas Tadeu, uma escola na prisão, situada na Penitenciária Francisco Floriano de Paula; uma penitenciária masculina, localizada ao leste de
Minas Gerais. Optamos por trabalhar com 11 sujeitos estudantes da Educação de Jovens
e Adultos – EJA, matriculados no Ensino Fundamental dessa escola. Os dados coletados
por meio de dois instrumentos, registros das observações em diário de campo e entrevistas
semiestruturadas, foram analisados tomando como referência os conceitos de evento e
práticas de letramento. Os resultados indicam que esses sujeitos estabelecem uma relação
de “dependência” com a leitura e que a positividade dessa dependência só se dá por
se encontrarem em um contexto de aprisionamento. Nessa relação é que se apresentam as
múltiplas territorialidades, em que os sujeitos transitam entre diferentes territórios. Conclui-se,
portanto, que a importância da leitura para os sujeitos aprisionados vai além do aspecto
da remição da pena pela leitura. Por isso, a garantia do direito à educação nas instituituições prisionais se faz relevante pelas oportunidades de participação em eventos de
letramento que engendram as práticas de letramento desses sujeitos.

ABSTRACT
The objective of this study is the defense of guaranteeing the right to education for men in
an imprisonment situation and the understanding of how are the reading practices of these
men, in a penitentiary that favors them various literacy events, whether as schools or as institutional. This research mobilizes the new studies in the field of literacy in an interdisciplinary
approach that permeates the field of education in dialog with authors of territorial studies.
The field is the Escola Estadual São Judas Tadeu, a school in prison, located in the penitentiary Francisco Floriano de Paula, a male prison, located on the east of Minas Gerais. We
chose to work with 11 subjects students of Education of Young People and Adults - EJA, enrolled in Basic Education in this school. The data were collected by means of two instruments,
records of observations in the field diary (dashboard) and structured interviews with the
researched and analyzed participants appropriating of the event concepts and practice
of literacy. The results indicate that these subjects establish a relationship of dependence
with reading and that this dependence is only given because they are in a context of imprisonment. Within this relationship multiple territorialities are introduced, in which the subjects
transit between different territories . Therefore, the guarantee of the right to education in the
institutions prison is relevant for the opportunities of participation in events of literacy that
engender the practices of literacy of those subjects.
Keywords: Literacy Practices. EJA. Prison. Territory
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RESUMO
O contato diário com as Tecnologias de Informação e Comunicação é cada vez mais
intensificado na sociedade contemporânea. Da constante evolução das tecnologias de
informação, associada à mobilidade do crescimento das redes móveis e sem fio e as aplicações informatizadas que utilizam recursos locativos, define-se outras experimentações
espaciais. Destas ações de envolvimento híbrido entre o físico e o digital, mediado por
aplicações georreferenciadas, identifica-se uma nova construção da relação entre o sujeito e a cidade, que conforma o Território Informacional Ampliado. Esta dissertação teve
como objetivo investigar o uso das mídias locativas, associado ao da Realidade Aumentada, como estruturadora de territórios ampliados. Para tanto, a pesquisa foi realizada sob
uma abordagem exploratória qualitativa-quantitativa e por meio de um estudo de caso
do jogo Pokémon Go em dois momentos temporais, abril e dezembro de 2017, na cidade
de Ipatinga, estado de Minas Gerais. Para o viés de análise, foi apropriada a tríade da
produção do espaço proposta por Henri Lefebvre (1991), que engloba a prática espacial, as representações do espaço e os espaços de representação em uma dinâmica de
interação físico-virtual-híbrida. Interpretou-se as condições locais por meio de mapeamentos e dados censitários, juntamente às informações fornecidas pelo jogo, e analisou-se suas
contribuições com a construção territorial. Como resultados, obteve-se a construção de
um cenário da participação do jogo e do jogador relacionado à intencionalidade e o
controle da desenvolvedora da aplicação, a apropriação do usuário e a representação
das interações com o espaço mapeado. Concluiu-se que o aprofundamento das relações
dos territórios informacionais ampliados propicia uma forma de compreensão do espaço
vivido, no qual jogadores se estabelecem com base na relação indissociável entre o real
e o virtual
Palavras-chave: território informacional, mídia locativa, ciberespaço
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ABSTRACT
The daily contact with Information and Communication Technologies is increasingly intensified in contemporary society. From the constant evolution of information technologies,
associated with the mobility of the growth of mobile and wireless networks and the computerized applications that use locative resources, other spatial experiments are defined. These
actions of hybrid involvement between the physical and the digital, mediated by georeferenced applications, identify a new construction of the relationship between the subject
and the city, which makes up the Expanded Information Territory. This dissertation aimed to
investigate the use of locative media, associated to Augmented Reality, as a structuring of
extended territories. For that, the research was carried out under a qualitative-quantitative
exploratory approach and through a case study of the Pokémon Go game in two temporal
moments, April and December 2017, in the city of Ipatinga, state of Minas Gerais. For the
analysis bias, the space production triad proposed by Henri Lefebvre (1991), which encompasses space practice, representations of space and representation spaces in a hybrid-physical-virtual interaction dynamics, was appropriated. Local conditions were interpreted
through mapping and census data, along with the information provided by the game, and
their contributions to territorial construction were analyzed. As results, the construction of a
scenario of the participation of the game and the player related to the intentionality and
control of the developer of the application, the appropriation of the user and the representation of the interactions with the mapped space was obtained. It was concluded that
the deepening of the relations of the extended informational territories provides a way of
understanding the lived space, in which players establish themselves based on the inextricable relationship between the real and the virtual
Keywords: informational territory, locative media, cyberspace
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Normas coletivas 336
Novo Código Florestal
192
Núcleo de Apoio à Saúde da Família		
510, 208
Núcleo Timbuy
236
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Nutrição
168
Ocupação de Terra
372
Ocupações		
458
Olhar panóptico		
240
Ordenamento Jurídico
22
Pacto federativo 324
Paisagem
38
Parque Estadual do Rio Doce 564
PCATool
216
Pedagogia da Alternância
540
Pequenas Centrais Hidrelétricas		
482
Percepção 34, 312, 482, 584
Percepção ambiental
200
Percepção do Usuário
510
Planejamento
150
Plano Diretor		
530
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 324
Pluralismo Jurídico 308
Pobreza Rural
332
Poder		
42, 196, 240, 490
Poder de Polícia 278
Poder normativo
336
Polícia Militar
278
Policial Civil		
612
Política
130
Política Habitacional
420
Política urbana
530
Políticas Públicas 266, 302, 420
Políticas Sociais
332
População 142
Portadores de Necessidades Especiais		
46
Portelinha
530
Prainha do Jaó
134
Prática sexual
84
Práticas corporais		
252
Práticas de cuidado em saúde 506
Práticas de Grupos		
510
Práticas de Letramento 640
Práxis administrativa
22
Pré-natal
294
Previdência Social		
514
Prisão		
240, 640
Prisão feminina
548
Privação de liberdade
368
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Processo civilizador		
30
Processo Saúde-Doença		
126
Programa Cultura Viva
256
Programa de Humanização no pré-natal e Nascimento
146, 294, 328
Programa Minha Casa Minha Vida
420
Programa Nacional de Alimentação Escolar		
228
Programa Saúde da Família
146
Projeto de vida
96, 261
Propriedades químicas do solo		
596
Proselitismo		
240
Proteção
240
Província de Minas Gerais		
22
Psicologia 208
Publicidade e propaganda
114
Público e privado		
470
Qualidade de Vida
564
Quilombola		
486
Reconhecimento
308
Recursos Hídricos		
192, 474
Redes Sociais
212
Região Metropolitana do Vale do Aço		
324
Regiões metropolitanas 324
Regionalização da saúde		
616
Regulação		
324
Regulação urbana 324
Reinserção no Mercado de Trabalho 204
Relação com o Saber
340, 344, 628
Relação Jurídica de Trabalho 408
Relações de poder		
108, 172
Religião
240
Repertórios linguísticos
388
Representação
50
Representação
104
Representação social
252, 568, 66, 84, 134, 168, 270, 298, 526, 46, 70
Resiliência 180
Reterritorialização		
26, 58
Retorno
180
Retorno pós-crise Americana
204
Rio Doce
134, 438, 498, 592, 628
Rompimento da barragem de Fundão		
596
Saúde		
392
Saúde bucal		
76, 154
Saúde da Família 510
Saúde do Idoso
416
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Saúde do Idoso
442
Saúde do idoso
478
Saúde Mental
130, 208
Saúde pública
430
Segurança Pública		
278
Seguridade Social		
514, 534
Serviços de saúde		
216
Serviços Médicos de Emergências
290
Sexualidade		
84
Shopping Center		
620
Significado		
42
Silvicultura 142
Síndrome de Ulisses		
180
Socioespacialidade
34
Suporte familiar
294, 442
Supremo Tribunal Federal		
450
Sustentabilidade 412
Teatro		
632
Tecnologias		
544
Tecnologias Assistivas
446
Teletrabalho		
376
Tempo integral
572, 344
Teófilo Otoni		
356, 372
Teoria da argumentação		
352
Teoria do discurso		
352
Terceirização
408
Terceiro Setor
108
Terras devolutas
450
Territorialidade(s) 54, 118, 154, 158, 244, 416, 494, 544, 612, 620, 624, 172, 328, 498, 518,
			
540, 572, 96, 150
Território
18, 26, 30, 38, 42, 50, 54, 70, 76, 92, 96, 100, 114, 122, 126, 130, 142, 150,
		
154, 176, 184, 196, 200, 212, 220, 224, 234, 232, 240, , 244, 261, 266, 274, 286,
		
308, 312, 316, 320, 324, 332, 348, 356, 360, 364, 376, 380, 384, 388, 392, 400,
		
404, 412, 446, 458, 462, 466, 478, 482, 486, 490, 502, 506, 522, 530, 540, 548,
		
552, 556, 560, 564, 568, 572, 580, 592, 596, 600, 604, 616, 620, 624, 636, 640
Território da Atenção Básica
248
Território da sexualidade		
84
Território Educativo		
344, 608
Território Endêmico		
584
Território epidemiológico		
430
Território Escolar 344
território informacional
644
Território Legal
396
Território simbólico		
434, 470, 588
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Território-carência		
108
Territórios Sagrados
58
The Witcher		
560
Tipologia		
588
Topofilia
576
Trabalho
360
Trabalho da Mulher
600
Trabalho prisional		
172
Trabalho
636
Traços culturais
506
Tráfico de drogas		
356,
Transmigração
104
Tratamento odontológico		
Uber 636
Unidade de conservação		
Universidade		
462, 552
Urbanismo 434
Usiminas
604
Uso e consumo de água		
Utilidade
240
Vale do Mucuri
232, 302
Vale do Rio Doce 430
Vertentes Territoriais
438
Videogame 560
Violência
100, 278, 396
Violência sexual
490
Visibilidade 240
Vulnerabilidade
320, 458
Vulnerabilidade Social
396
Zona de Amortecimento 522

548
442
454

498
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