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❑ Interação de pares de bebês em sua transição de casa para a creche

Profa Dra. Katia de Souza Amorim (katiamorim@ffclrp.usp.br)

e Marisa von Dentz (marisadentz@gmail.com)

Fruto do entrelaçamento entre Educação Infantil e Psicologia do 

desenvolvimento, o trabalho considera:

- as mudanças socioeconômicas e sociais, com a participação da 

mulher no mercado de trabalho e necessidade de compartilhamento 

dos cuidados/educação mesmo de bebês com creche;

- a garantia de direito dos bebês a cuidado/educação de qualidade 

nestes contextos;

- o reconhecimento de que, em tais contextos, o parceiro mais 

frequente é o outro bebê; e, ainda, que

- a intersubjetividade é característica inata do ser humano

Estudo das interações e da construção de relações do bebê 

com o próprio par de idade – isto é, o outro bebê.

.... Com construções tanto teóricas sobre desenvolvimento 

humano, como práticas para elaboração e propostas pedagógicas.
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❑ Estratégias municipais para a oferta da educação básica: processos de privatização 

no estado de São Paulo (1996-2020) - Fase 2)

Profa Dra. Teise de Oliveira Guaranha Garcia (teise@ffclrp.usp.br)

Pesquisadoras: Theresa Adrião (Unicamp) e

Raquel Borghi (UNESP - Rio Claro)

Esta pesquisa  de natureza 

interinstitucional, realizada no âmbito 

do GREPPE (Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Políticas Educacionais) e 

em cooperação (Unesp e Unicamp), tem 

por objetivo atualizar o mapeamento de 

estratégias de privatização da educação 

básica realizado anteriormente para o 

período 1996-2008 e constantes do Banco 

de dados sobre Privatização da educação 

em Municípios Paulistas. 
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❑ Núcleo de Pesquisa em Ciências da Performance em Música (NAP-CIPEM)

Prof. Dr. Rubens Russomanno Ricciardi (rubensricciardi@gmail.com)

Dr. Paulo Eduardo de Barros Veiga (Pós-doc)

O conceito de systema na literatura musical: 

um estudo epistemológico e filosófico em fontes latinas, de 

Martianus Capella a Franciscus Blanchinus Veronensis

Esta pesquisa propõe uma investigação sobre o conceito 

primordialmente musical de sistema (σύστεμα, sýstema, 

originalmente em grego; systema, em latim), com ênfase em 

textos da literatura musical escrita em latim. Por meio de uma 

varredura semântica do termo, busca-se compreender os 

desdobramentos históricos de como um conceito modifica-se ao 

longo do tempo, tendo em vista, principalmente, uma produção 

bibliográfica em língua latina e específica da área da música. O 

córpus da pesquisa prioriza os textos escritos durante a Idade 

Média e o Renascimento, herdeiros das fontes gregas mais antigas, 

antecessoras imediatas das fontes italianas de teoria musical do 

século XVI, que influenciarão o pensamento de Kepler e de Galileu, 

que transpuseram o conceito de sistema da música às ciências. 
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❑ Pesquisa, Composição e Performance DONNE Women in Music (Londres) e 

LAPECIPEM/NAPCIPEM

Profa Dra. Silvia Maria Pires Cabrera Berg (silviaberg@usp.br)

CD Hildegard Now and Then –

Berg, Silvia - Composição:

1.Spiral Pieces I – VII para mezzo soprano e 

percussão com texto de Hildegard von Bingen (ano 

de composição 2018/19).

No. 1, Caritas abundat in omnia,No.  2, La douleur, 

No. 3, Pilastra angular, No. 4, L'ucello, No. 5, Soul of

Music, No. 6, Mírate a ti mismo, No. 7, Auf unseren

Seelen hören
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❑ Narrativas islamofóbicas no Brasil
Profa. Dra. Francirosy Campos Barbosa(franci@ffclrp.usp.br)

Esta pesquisa busca identificar e compreender a construção de narrativas

sobre islamofobia e as variadas formas de responder a elas pela comunidade

muçulmana. A pesquisa faz parte de uma das temáticas desenvolvidas por

pesquisadores do GRACIAS– Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e

Árabes, que neste momento elaboram o primeiro relatório sobre Islamofobia

no Brasil a partir de dados coletados quantitativa/qualitativa. A docente

investiga comunidade muçulmana há 24 anos, realizou pós-doutorado em

Oxford.

ATIVIDADES DA DOCENTE

• Livros publicados sobre Islam

• Documentários (ver LISA laboratório de Imagem e Som em Antropologia

https://vimeo.com/lisausp)

• Atendeu a diversas mídias e universidades durante a repercussão dos

ocorridos no Afeganistão em agosto/2021.

• Coordenadora do GRACIAS

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2021/08/28/islamofobia-o-

que-oprime-muculmanas-no-brasil-nao-e-o-lenco-diz-pesquisadora-da-

usp.htm



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 

DE RIBEIRAO PRETO - FFCLRP

Destaques de pesquisas

❑ Laboratório de Etnopsicologia

Prof Dr. José Francisco Miguel Henriques Bairrão (bairrao@usp.br)

Ao longo da sua história tem promovido pesquisas articuladas a Ensino e Extensão que:

• Renovaram no âmbito da Psicologia o estudo sistemático de religiões afro-brasileiras e de 

saberes ameríndios, consolidando no cenário científico nacional a Etnopsicologia como 

campo de investigação.

• Promoveram o resgate, diálogo e inclusão no contexto universitário de saberes 

etnopsicológicos de extração não europeia com ampla circulação na sociedade nacional.

• Anteciparam a guinada crítica contemporânea na direção de construção de uma Psicologia 

ética e politicamente contrária ao etnocentrismo e comprometida com a descolonização do 

conhecimento.

• Validaram epistemologicamente e consubstanciaram a aplicação de métodos e estratégias 

etnopsicológicas, inclusive ao contexto nacional.

• Contribuíram para o reconhecimento da sofisticação de saberes nativos e afrodiaspóricos, a 

qual por sua vez permitiu a novas gerações de estudantes encontrarem referências das suas 

culturas na literatura acadêmica e no meio universitário.

• Consubstanciaram-se em serviços e projetos de inclusão e extensão de combate ao racismo 

que propõem os jovens universitários negros não apenas como eventualmente pacientes, 

mas precipuamente como seus principais agentes.

O conjunto da obra materializou-se na publicação de capítulos e livros e em mais de meia 

centena de artigos originais, bem como na promoção de redes de pesquisa articuladas 

nacional e internacionalmente. 
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❑ Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero

Prof Dr. Manoel Antonio dos Santos (masantos@ffclrp.usp.br)

Dra. Érika Arantes de Oliveira Cardoso

As atividades de pesquisa são articuladas com ensino 

(disciplinas de graduação e pós-graduação) e Extensão 

(serviços e estágios profissionalizantes)

Têm como foco a sexualidade e gênero em suas múltiplas 

facetas divergentes da cisgeneridade e da 

heteronormatividade, numa perspectiva não 

estigmatizante e não patologizador

Pesquisas no campo das dissidências sexuais e de gênero 

no campo da Psicologia na interface com a saúde

Algumas temáticas: famílias homoafetivas, Processo 

transexualizador no SUS, travestilidade, conjugalidade

(casais homo e transexuais)


