
 
 

SEMINÁRIO ENTREDIALOGOS 2017 
 

Lista de Resumos Aprovados 
 

27 DE SETEMBRO 
 
O sistema de classificação de cor e raça do Estado brasileiro na formação da 
identidade afro-brasileira 
Paulo Edison Índio 
 
A festa da Cavalgada à Pedra do Reino: construção de uma identidade  
Tatiane Oliveira de Carvalho Moura   
 
Pluralismo religioso: os desdobramentos sociais e antropológicos na família e 
na sociedade  
Giji Pichappillil Mathew  
 
Carecas do subúrbio – a experiência urbana narrada pela música, os rituais e a 
construção de um herói nacional  
Renata Cristina Matias 
 



O Mural da Saudade: uma breve leitura de fotografias numa cooperativa de 
catadores  
 André Luiz Alves Bonifácio 
 
Do epitáfio-espólio de Jacques Rigaut: por uma estesia da de(x)istência  
Renato F. Canova   
 
Reduto dos concretistas paulistas na década de 1950  
Luis Fernando Silva Sandes  
 
A recepção de Theodor Adorno no universo intelectual e acadêmico brasileiro  
Gustavo Saiz  
 
Entre os intérpretes do pensamento brasileiro: o sertão como elo "imaginado" 
do bandeirantismo  
Ana Maria Bezerra do Nascimento  
 
 A música dos rebeldes: o punk paulistano e a resistência à indústria 
fonográfica  
Edson Alencar Silva  
 
A gordura como entretenimento: a atração pelo grotesco  
Karen Grujicic Marcelja   
 
Linguagens e códigos na cultura de massa: o que dizem os desenhos 
animados a adultos e crianças  
Manoel Carlos Aguiar Kuhne   
 
As marcas da maldade na literatura brasileira – relações entre literatura, 
tragédia e o mal  
Thiago da Silva Prada  
 
 Zygmunt Bauman: uma biobibliografia e possíveis diálogos com a educação  
 João Nicodemos Martins Manfio   



 
Os cursos tecnológicos no mundo contemporâneo: um estudo comparativo do 
curso de logística entre instituição pública e privada  
Evandro de Almeida   
 
Educação escolar indígena: um estudo do diálogo entre os saberes indígenas e 
o conhecimento escolar no currículo em ação nas escolas indígenas Wajãpi no 
estado do Amapá  
Edielson Manoel Mendes de Almeida  
 
Prática de leitura de livros digitais em dispositivos móveis  
Monica do Amparo Silva  
 
Práticas pedagógicas na medida socioeducativa de internação: impactos e 
consequências na trajetória de vida dos egressos da Fundação Casa de São 
José dos Campos  
Rivanil Rubens Nogueira 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 DE SETEMBRO 
 
 

Crise das democracias contemporâneas? Partidos políticos e eleições no Brasil 
Merilyn Escobar de Oliveira  
 
Déficits de representação no Brasil 
Pedro Kirst  
 
Processos constituintes e regras eleitorais: Brasil e Chile em perspectiva 
comparada  
Bruno Martins Nakagawa Lanfranchi 
 
Modelos de desenvolvimento no Brasil - intervencionismo ou liberalismo a partir 
de ideologias, instituições e escolhas racionais 
Fernando Salgado  
 
As crises e o Neoliberalismo  
Pedro Peña Barbosa Pereira   
 
Uma perspectiva gramsciana sobre a estrututra estatal brasileira e o 
neodesenvolvimentismo 
 Marcelo Maurício de Morais  
 
O Sinproesemma e o PC do B: uma análise da relação entre sindicato e partido 
no estado do Maranhão  
Mayara Pinheiro Fortes 
 
Políticas públicas de saúde: um estudo sobre a inclusão perversa representada 
pelos planos de saúde na cidade de São Paulo  
Paulo Cadette Junior  
 



Grupos de mútua ajuda para familiares de dependentes químicos: ritos e mitos 
no baile das sombras  
Sandra Regina Martins Caldas 
 
A vida cotidiana de um alcoólico: o caso da socialização dos membros do A.A. 
e a crença na doença alcoolismo 
Vinícius Nascimento Francisco  
 
Prostituição masculina na cidade do Porto/Portugal: Eros, heroína e 
anabolizantes  
 João Dantas dos Anjos Neto   
 
O encontro da alma com o inconsciente de Jung  
Marcos Flud Giácomo  
 
A construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga  
Juliana Meduri 
 
O ódio coletivo: um olhar antropológico sobre a violência  
Natália Rolim Rosa  
 
O olhar e a dor do outro – um estudo sobre a apropriação de imagens de 
conteúdo violento por programas jornalísticos 
 Isabella Semeraro Amaral  
 
A proteção da dignidade da pessoa humana como causa justificadora para uma 
intervenção internacional institucional 
 Afonso Grisi Neto 
 
Pretéritos em juízo: entre feições institucionais e feitios dos julgares 
Natália Negretti  
 
 Violência urbana, juvenicídio e judicialização de conflitos criminais 
Sergio Moreira da Costa  



29 DE SETEMBRO 
 
Ação comunicativa e pós-modernidade: Facebook elege candidato?  
Juliana Fratini Borges  
 
O ativismo político de mulheres na Internet  
Simone Aparecida Jorge  
 
Mulheres aviadoras: quem são elas?  
Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci  
 
Maria Firmina dos Reis: uma intérprete do Brasil 
Rafael Balseiro Zin 
 
Colonialismo, revolução e guerra em Moçambique: um diálogo entre Frantz 
Fanon e Paulina Chiziane  
Marcelo Hailer Sanchez 
 
O Negócio Social de Muhammad Yunus no Brasil 
César Augusto Di Natale Nobre  
 
A indústria de confecção no Brasil: trabalho, produtividade e produção em rede. 
O caso da iniciativa do setor confeccionista nas cidades de Cerquilho e Tietê  
José Eduardo Amato Balian  
 
 A (in)solvência, a estigmatização e a autoridade simbólica na produção social 
do espaço 
Moisés de Freitas Cunha  
 
Deslocamentos pendulares, as vulnerabilidades e os determinantes sociais em 
saúde: uma análise dos processos e percursos diários para Macaé-RJ 
Silvia Regina Teodoro Pinheiro  
 



As duas Barueris: imagens da segregação urbana e das desigualdades sociais  
Mário Jorge da Silveira Junqueira  
 
População em situação de rua: evolução do conceito e modelos de atenção na 
cidade de São Paulo 
Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi  
 
E se essa casa fosse minha? Segurança de posse nas regularizações 
fundiárias  
Sara Uchoa Araújo Silva 
 
Conflitos socioambientais e as comunidades rurais do sul de Minas: o caso do 
Parque Estadual da Serra do Papagaio 
Mariana Gravina Prates Junqueira 
 
Mulheres terena nos processos de reocupação territorial  
Lindomar Lili Sebastião  
  
 
ENCERRAMENTO – 17:30 – 18:00 
 


