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divulgação da produção acadêmica não só do 

núcleo, mas da comunidade científica de nossa 

cidade e de nosso estado, bem como a proposição 

de uma discussão altamente qualificada sobre uma 

problemática que se relacione à questão da 

educação e da formação humana.

 

 Já estamos no nosso III Seminário, e para 

este elegemos como temática central a questão da 

violência e como esta afeta a vida em comunidade 

(a sociedade), a formação das pessoas (a educação) 

e o indivíduo em si (a subjetividade de cada um de 

nós). O seminário promoverá: conferências e mesas 

redondas, proporcionando a divulgação da 

produção acadêmica, fomentando o debate crítico 

e o intercâmbio de experiências entre 

pesquisadores, docentes da educação básica e do 

ensino superior, estudantes em geral e 

profissionais da Psicologia. 

 São finalidades específicas do III Seminário 

do NUPESE/FE/UFG: expor e socializar com a 

comunidade as pesquisas referentes à temática da 

violência dos alunos de graduação e pós-

graduação vinculados ao NUPESE/FE/UFG; abrir 

espaço para a apresentação de estudos e pesquisas 

de professores pesquisadores e estudantes de pós-

graduação a respeito da temática da violência; 

ampliar estudos e debates acerca da violência na 

sociedade, na educação e na formação 

psicológica do ser humano, aprofundar 

estudos de temáticas específicas vinculadas à 

violência: preconceito, indústria cultural, 

relações de gênero, relações étnico-raciais, 

consumismo, direitos humanos, pena de 

morte, assédio moral, violência física, 

exploração do trabalho, violência e esporte, 

violência e exploração sexual, violência contra 

crianças e jovens.
Ÿ

PROGRAMAÇÃO

20/11 QUINTA-FEIRA

8:00 às 12:00
Inscrição, credenciamento, exposição de 

pôsteres e atividades culturais.

9:00 às 12:00
Conferência de Abertura

“Sociedade, educação, subjetividade e 
violência”

Prof. Dr. Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCAR) 
Prof. Dr. Giovanni Alves (UNESP/Marília)

19:00 às 21:00
Conferência

“Trabalho, educação e violência”
Prof.ª Dr.ª Ângela Cristina Belém Mascarenhas 
(FE UFG) 
Prof.ª Dr.ª Cristiane Souza Borzuk (UFG-Campus 
Catalão)

21/11 SEXTA-FEIRA

8:00 às 12:00
Apresentação de projetos de pesquisa e debate.
Silvia Zanolla
Simei Araújo Silva
Marcos Jerônimo Dias Júnior

14:00 às 18:00
Apresentação de projetos de pesquisa e debate.
Noêmia Lipovetsky
Luís Cesar de Souza
Estelamaris Brant Scarel

APRESENTAÇÃO

 O III Seminário do Núcleo de Pesquisas e 

Estudos Sociedade, Subjetividade e Educação da 

Faculdade de Educação da UFG (NUPESE/FE/UFG) 

tem como proposta discutir a questão da violência 

tanto em seu sentido acadêmico-científico (como 

um problema de pesquisa) como do ponto de vista 

social, cultural e psicológico. O problema da 

violência necessita intervenção urgente e visão 

ampla de pesquisadores e educadores do ensino 

superior e da educação básica, pois a universidade 

e a escola são na atualidade os principais espaços 

de educação e de formação de crianças, jovens e 

adultos. 

 A temática "Educação, Sociedade, 

Subjetividade e Violência" objetiva sintetizar 

debates, estudos e pesquisas a respeito da 

complexa relação entre trabalho, formação, 

educação e combate à violência. Pretendemos abrir 

um espaço de reflexão, estudos e debates a todos 

aqueles que vivenciam e se preocupam com os 

processos de formação das pessoas na perspectiva 

de combater todo e qualquer tipo de violência, pois 

a violência em si é um problema que tem crescido 

em proporção e complexidade, por isso precisa ser 

compreendido em suas múltiplas facetas para que 

possamos construir formas de combatê-la.

 

 Assim, a Faculdade de Educação, por meio 

do NUPESE/FE/UFG, pretende abrir mais um 

espaço de debate, intervenção, pesquisa, 

desenvolvimento e produção do conhecimento a 

respeito da violência. Desde sua fundação em 2007, 

o NUPESE/FE/UFG tem se consolidado a cada ano 

como um importante núcleo de estudos e de 

pesquisas no âmbito da UFG. A cada dois anos este 

núcleo propõe um evento científico, os 

"Seminários do NUPESE", que têm também se 

consolidado como importante espaço de 
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