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CÓDIGO: HS2000
TÍTULO: AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CIDADE DE NATAL POR INSTITUIÇÕES QUE 
TRABALHAM NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
AUTOR: ADEILZA CLIMACO FERREIRA
ORIENTADOR: ERLANE BANDEIRA DE MELO SIQUEIRA

Resumo:

A violência contra crianças e adolescentes vem apresentando grande visibilidade nos 
meios de comunicação e colocando no centro das atenções quase sempre a família. Investigar 
os índices e os diversos tipos de violência contra crianças e adolescentes possibilitará um olhar 
crítico sobre os diversos fenômenos que sedimentam a realidade desse segmento populacional 
tanto a nível mundial como a nível local. Em Natal, algumas Instituições vêm trabalhando no 
combate a violência contra crianças e adolescentes, entretanto, não existem dados que compro-
vem o quantitativo dessa violência nem ações que permitam investir de forma efi caz o combate 
aos diversos tipos de violação e ameaça aos diretos da criança e do adolescente previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A metodologia contará com instrumentos e técnicas de 
coleta de dados, análises de cunho qualitativo e quantitativo, uma vez, que tais abordagens não 
se opõem, ao contrário se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinami-
camente excluindo qualquer dicotomia. Na face de coletas de dados fora utilizada a pesquisa 
documental, questionários com perguntas abertas e fechadas e um levantamento bibliográfi co. 
Na fase de interpretação e análise dos dados utilizaremos à análise de conjuntura e dos docu-
mentos necessários e tabulação dos dados quantitativos em forma de gráfi cos e/ou tabelas, com 
intuito de analisar as condições socioeconômicas e culturais das crianças e adolescentes vítimas 
da violência.

Palavras-chave: Violência, violação de Direitos, Prevenção, ECA
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CÓDIGO: HS2002
TÍTULO: O DISCURSO PARA UM CIDADÃO NOTA 10: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA 
IDEOLOGIA ONGUIZADORA
AUTOR: SUENYA MONIQUE DE MEDEIROS CONFESSOR
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO

Resumo:

A pesquisa discute o processo de introdução e utilização do discurso como fator para a ob-
tenção de recursos fi nanceiros por entidades fi lantrópicas de Natal que atuam no trabalho com 
crianças e adolescentes em situação de risco, são elas: Grupo de Apoio à criança com câncer, 
Instituto Ponte da Vida e Casa Renascer. O trabalho realizado por essas entidades conta com 
um discurso que atua como divulgador de suas atividades à sociedade civil, assim como, um 
elemento que auxilia a instituição na arrecadação de doações advindas da campanha “Cidadão 
Nota 10” realizada pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. O estudo deste objeto tem 
como foco compreender o que se transmite a sociedade civil através dos slogans divulgados e 
a forma e recursos utilizados como métodos para a expansão e conhecimento dessa fala pelo 
indivíduo.  Com a análise constatou-se que este atua como um dos principais fatores para a 
participação e colaboração da sociedade civil em suas metas, trazendo consigo uma vertente 
que leva a ideologia onguizadora e aos ditames neoliberais e do terceiro setor, que de fato essas 
instituições fazem parte. Portanto, o discurso vem a ser de suma importância para a tomada 
de recursos advindos tanto do programa, quanto por parte da sociedade civil através de suas 
contribuições fi nanceiras, ou trabalho voluntário, pois através deste à sociedade se comove, 
despertando um carisma que a faz contribuir passando a fazer parte das atividades da entidade.

Palavras-chave: Filantropia Social, Discurso, Sociedade Civil.
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CÓDIGO: HS2004
TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FLORÍSTICO FRENTE A ACIDEZ DAS 
CHUVAS NO NORDESTE DO BRASIL
AUTOR: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: KARINA MESSIAS DA SILVA ALVES

Resumo:

A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão 
e combustíveis fósseis e os poluentes industriais lançam dióxido de enxofre e de nitrogênio na 
atmosfera. Esses gases combinam-se com o hidrogênio0 presente na atmosfera sob a forma de 
vapor de água. O resultado é a chuva ácida. As águas de chuvas, assim como a neve, granizo e 
neblina, fi cam carreadas de ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Ao caírem na superfície, alteram a 
composição química do solo e das águas, atingem as cadeiais alimentares, destroem fl orestas e 
lavouras, atacam estruturas metálicas, monumentos e contruções. Seu estudo refl ete em conhe-
cermos e monitorarmos o grau acidez das chuvas, associado a sua resposta no ecossistema. O 
objetivo principal da pesquisa é analisar o comportamento fl orístico conforme a grau de acidez 
das chuvas. As análises serão baseadas no comportamento paisagístico e seu tempo de resposta 
aos estímulos, e modelados pela distribuição de Gauss. A análise de correlação, também fará 
parte do método utilizado, associado, se convier, uma regressão polinomial envolvendo a o grau 
de acidez e a resposta aos estímulos.

Palavras-chave: Chuva Ácida, Comportamento Floristico, Poluição do Ar
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CÓDIGO: HS2009
TÍTULO: CONCEPÇÕES DIDÁTICAS SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM: O QUE 
PENSAM OS PROFESSORES
AUTOR: FRANCINAIDE ALVES DOS SANTOS
ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS
CO-AUTOR: ADELANTHA SUNNALY DE SOUZA DANTAS
CO-AUTOR: CARMEM MAIA DOS SANTOS CÂMARA
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA DANTAS DE OLIVEIRA

Resumo:

As concepções didáticas sobre ensino e aprendizagem: o que pensam os professores é tema 
abordado nesta pesquisa. O estudo ocorre em parceria com um grupo de bolsistas de Iniciação 
Científi ca do Campus de Caicó. A intenção é possibilitar ao graduando a prática de investigação 
pela iniciação científi ca visando a construção da autonomia intelectual. A fi nalidade é investigar 
as concepções de professores da Escola Estadual Pe. Edmundo Kagerer. Ali investigamos os 
processos de ensino e de aprendizagem no que se refere à organização do trabalho pedagógico; 
o que pensam os professores; o relacionamento interpessoal e o papel do profi ssional docente. 
A metodologia está pautada na Pesquisa Pedagógica fundamentada em Lankshear e Knobel 
(2008) e outros. Os princípios norteadores da pesquisa focam na abordagem do interacionismo 
simbólico que concebe a «sociedade» como uma entidade composta de indivíduos e de grupos 
em interação, tendo como base o compartilhar de sentidos ou signifi cados sob a forma de com-
preensão e expectativas comuns (HAGUETE, 1992) e, ainda, com ênfase no profi ssionalismo 
docente e na formação de professores. Os resultados, ainda, provisórios defi nem a escola campo 
de pesquisa e que cada bolsista, a partir de seu plano de pesquisa, direcione o seu olhar para 
a realidade da escola investigada. As temáticas se entrelaçam na tentativa de construir, numa 
perspectiva local e global, o campo de estudo em foco.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação docente. Pesquisa Pedagógica.
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CÓDIGO: HS2010
TÍTULO: HISTÓRIA E MÚSICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE
AUTOR: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO
CO-AUTOR: FABIO ROBERTO DE SOUZA FREIRE

Resumo:

Este trabalho nasceu das discussões empreendidas nas aulas de Estágio Supervisionado 
em História ministradas pela professora doutora Maria Inês S. Stamatto. A partir do projeto “O 
uso da música no ensino de história” ministramos aulas no ensino fundamental e médio em 
busca de compreender como a música pode ser aplicada no universo escolar, mais precisamente 
como um instrumento importante no auxílio da prática docente em história. A música é algo 
que aproxima o conteúdo escolar com a realidade dos discentes e auxilia positivamente o pro-
fi ssional de história, que deve respeitar o aluno como um ser pensante capaz de produzir seu 
próprio pensamento, ele não é um simples receptáculo de “conteúdo”. Usamos a música, letra 
e melodia algo indissociável, como um documento histórico, algo produzido por determinado 
grupo ou indivíduo, que se insere numa determinada época, portanto ela é uma expressão que 
nos confi dencia bastante sobre um período, nela estão contidas características de uma sociedade 
ou grupo social. Os discentes foram levados a trabalharem as músicas como documentos his-
tóricos e a partir delas pensarem a sociedade que a produziu. Esse trabalho articula a teoria e a 
prática docente do profi ssional de história

Palavras-chave: Prática Docente, História e Música
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CÓDIGO: HS2013
TÍTULO: LITERATURA E INTERCULTURALIDADE
AUTOR: MILA THAYNA SUASSUNA FERNANDES
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO

Resumo:

O conceito de interculturalidade surge na França no início dos anos 1970, com o intuito 
de promover uma educação mais inclusiva no que concerne a questão cultural. Em virtude dos 
problemas educacionais envolvendo, especifi camente, as crianças fi lhas de imigrantes, a esco-
la busca proporcionar uma educação onde há troca entre as diferentes culturas, respeitando-
-as como tal, com o objetivo de promover um enriquecimento mútuo, onde os parceiros têm 
consciência de sua interdependência. A partir desse conceito, muito importante para o ensino-
-aprendizagem do Francês Língua Estrangeira (FLE), buscamos estudar maneiras de trabalhar 
o texto literário, considerando questões como sua literariedade e a interculturalidade, iniciando 
com a obra ?La Goutte d?Or? de Michel Tournier.

Palavras-chave: Interculturalidade, Literatura, La Goutte d?Or.
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CÓDIGO: HS2017
TÍTULO: CONCEPÇÕES DIDÁTICAS SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM: A OR-
GANIZAÇÃO DO AMBIENTE PEDAGÓGICO
AUTOR: RITA DE CÁSSIA DANTAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS

Resumo:

As concepções didáticas sobre ensino e aprendizagem: a organização do ambiente peda-
gógico é tema abordado nesta pesquisa. O estudo ocorre em parceria com um grupo de bolsistas 
de Iniciação Científi ca do Campus de Caicó. A intenção é possibilitar ao graduando a prática 
de investigação pela iniciação científi ca visando a construção da autonomia intelectual. A fi -
nalidade é investigar as concepções de professores da Escola Estadual Pe. Edmund Kagerer. 
Ali investigamos os processos de ensino e de aprendizagem no que se refere à organização do 
trabalho pedagógico; o que pensam os professores; o relacionamento interpessoal e o papel do 
profi ssional docente. A metodologia está pautada na Pesquisa Pedagógica fundamentada em 
Lankshear e Knobel (2008) e outros. Os princípios norteadores da pesquisa focam na aborda-
gem do interacionismo simbólico que concebe a «sociedade» como uma entidade composta de 
indivíduos e de grupos em interação, tendo como base o compartilhar de sentidos ou signifi ca-
dos sob a forma de compreensão e expectativas comuns (HAGUETE, 1992) e, ainda, com ênfa-
se no profi ssionalismo docente e na formação de professores. Os resultados, ainda, provisórios 
defi nem a escola campo de pesquisa e que cada bolsista, a partir de seu plano de pesquisa, dire-
cione o seu olhar para a realidade da escola investigada. As temáticas se entrelaçam na tentativa 
de construir, numa perspectiva local e global, o campo de estudo em foco.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação docente. Pesquisa Pedagógica.
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CÓDIGO: HS2018
TÍTULO: CONCEPÇÕES DIDÁTICAS SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM: O RE-
LACIONAMENTO INTERPESSOAL
AUTOR: ADELANTHA SUNNALY DE SOUZA DANTAS
ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS
CO-AUTOR: CARMEM MAIA DOS SANTOS CÂMARA
CO-AUTOR: FRANCINAIDE ALVES DOS SANTOS
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA DANTAS DE OLIVEIRA

Resumo:

As concepções didáticas sobre ensino e aprendizagem: o relacionamento interpessoal é 
tema abordado nesta pesquisa. O estudo ocorre em parceria com um grupo de bolsistas de Ini-
ciação Científi ca do Campus de Caicó. A intenção é possibilitar ao graduando a prática de in-
vestigação pela iniciação científi ca visando a construção da autonomia intelectual. A fi nalidade 
é investigar as concepções de professores da Escola Estadual Pe. Edmundo Kagerer. Ali inves-
tigamos os processos de ensino e de aprendizagem no que se refere à organização do trabalho 
pedagógico; o que pensam os professores; o relacionamento interpessoal e o papel do profi ssio-
nal docente. A metodologia está pautada na Pesquisa Pedagógica fundamentada em Lankshear 
e Knobel (2008) e outros. Os princípios norteadores da pesquisa focam na abordagem do inte-
racionismo simbólico que concebe a «sociedade» como uma entidade composta de indivíduos 
e de grupos em interação, tendo como base o compartilhar de sentidos ou signifi cados sob a 
forma de compreensão e expectativas comuns (HAGUETE, 1992) e, ainda, com ênfase no pro-
fi ssionalismo docente e na formação de professores. Os resultados, ainda, provisórios defi nem 
a escola campo de pesquisa e que cada bolsista, a partir de seu plano de pesquisa, direcione 
o seu olhar para a realidade da escola investigada. As temáticas se entrelaçam na tentativa de 
construir, numa perspectiva local e global, o campo de estudo em foco.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação docente. Pesquisa Pedagógica.
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CÓDIGO: HS2019
TÍTULO: FINANÇAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: FONTES DE FI-
NANCIAMENTO, MAGNITUDE E EFEITOS DO GASTO PÚBLICO NOS MUNICÍPIOS 
DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE QUEIROZ
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO

Resumo:

O presente trabalho pretende avaliar a qualidade do gasto público em saúde no município 
de Parnamirim/RN no período de 2000-2007. O  estudo contextualiza a descentralização e a lei 
de responsabilidade fi scal, gerando a necessidade da qualidade do gasto público com o serviço 
saúde. A tecnica de analise utilizada foi o indice de qualidade do gasto publico, que visa men-
surar o quanto é retornado para a populaçao o nivel de bem-estar, dado a despesa por função 
selecionada. como resultado, pode-se verifi car a existencia de dois blocos: o primeiro refere-se  
aos periodos de 2000,2002,2004 e 2006 que apresentam elevado indice de qualidade do gasto 
publico, e 2001,2005 e 2007 que apreesntam baixo indice de qualidade do gasto publico.

Palavras-chave: gasto publico;saude;Parnamirim
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CÓDIGO: HS2021
TÍTULO: CONCEPÇÕES DIDÁTICAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM: O PAPEL 
DO PROFISSIONAL DOCENTE
AUTOR: CARMEM MAIA DOS SANTOS CÂMARA
ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS
CO-AUTOR: CARMEM MAIA DOS SANTOS CÂMARA

Resumo:

As concepções didáticas sobre ensino e aprendizagem: o papel do profi ssional docente 
é tema abordado nesta pesquisa. O estudo ocorre em parceria com um grupo de bolsistas de 
Iniciação Científi ca do Campus de Caicó. A intenção é possibilitar ao graduando a prática de in-
vestigação pela iniciação científi ca visando a construção da autonomia intelectual. A fi nalidade 
é investigar as concepções de professores da Escola Estadual Pe. Edmundo Kagerer. Ali inves-
tigamos os processos de ensino e de aprendizagem no que se refere à organização do trabalho 
pedagógico; o que pensam os professores; o relacionamento interpessoal e o papel do profi ssio-
nal docente. A metodologia está pautada na Pesquisa Pedagógica fundamentada em Lankshear 
e Knobel (2008) e outros. Os princípios norteadores da pesquisa focam na abordagem do inte-
racionismo simbólico que concebe a «sociedade» como uma entidade composta de indivíduos 
e de grupos em interação, tendo como base o compartilhar de sentidos ou signifi cados sob a 
forma de compreensão e expectativas comuns (HAGUETE, 1992) e, ainda, com ênfase no pro-
fi ssionalismo docente e na formação de professores. Os resultados, ainda, provisórios defi nem 
a escola campo de pesquisa e que cada bolsista, a partir de seu plano de pesquisa, direcione 
o seu olhar para a realidade da escola investigada. As temáticas se entrelaçam na tentativa de 
construir, numa perspectiva local e global, o campo de estudo em foco.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação docente. Pesquisa Pedagógica.
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CÓDIGO: HS2023
TÍTULO: BREGA SOB CENSURA: A MÚSICA DE ODAIR JOSÉ E A POLÍTICA DE RE-
PRESSÃO CULTURAL DOS ANOS DA DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985)
AUTOR: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO

Resumo:

Este trabalho realiza uma discussão sobre o estilo musical denominado brega, ou cafona, 
e sua relação com a censura política nos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil (1964-
1985). A pesquisa empírica ocorreu através da apreciação de algumas canções censuradas, na 
década de 1970, do cantor e compositor Odair José e dos seus documentos de veto, assinados 
por técnicos da Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), órgão responsável pelo 
controle dos discursos musicais cantados no período. No estudo, a palavra, presente tanto nos 
discursos repressivos, quanto nas composições do referido artista, foi transformada em cate-
goria de análise, visto que através dela as ideologias são veiculadas no seio social por meio da 
linguagem. Como aporte teórico, citamos as contribuições de alguns autores sobre a questão 
da palavra, da linguagem e da transmissão de ideologias repressivas e do cotidiano, tais como: 
Arendt (1981), Bakhtin (1997), Canetti (1995) e Vygotsky (2009). Portanto, a análise da vigi-
lância às letras musicais ganha aqui uma dimensão crucial para o estudo: a Censura usava, em 
suas justifi cativas de veto, palavras vigiadoras, carregadas de um sentido discursivo reprodutor 
da ordem ideológica do regime autoritário.

Palavras-chave: Música brega; Censura política; Odair José.
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CÓDIGO: HS2031
TÍTULO: TERMOS TÉCNICOS DAS SENTENÇAS VATICANAS
AUTOR: RENATO DOS SANTOS BARBOSA
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA

Resumo:

A presente pesquisa trata dos termos técnicos das Sentenças Vaticanas do fi lósofo grego 
Epicuro de Samos. Tem como objetivo a elaboração de uma lista completa desses termos, a 
qual compreende as transliterações das palavras gregas para nosso alfabeto e suas consequentes 
defi nições, suas demarcações no texto grego e comentários explicativos.

Palavras-chave: Epicuro, sentenças, lista, termos.
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CÓDIGO: HS2034
TÍTULO: INICIAÇÃO A MICRO-HISTÓRIA NO SERIDÓ POTIGUAR
AUTOR: ARIANE DE MEDEIROS PEREIRA
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO

Resumo:

Esta pesquisa faz parte do projeto de Iniciação Científi ca/REUNI sobre micro-história no 
Seridó Potiguar, coordenada pelo Professor Almir de Carvalho Bueno - iniciada em 2010 - que 
se encontra em seus primeiros estágios. O projeto pretende iniciar alunos de graduação no uni-
verso da pesquisa micro- histórica, possibilitando um primeiro contato com as fontes cartoriais 
da segunda metade do século XIX e início do XX (processos-crime) existentes no Laboratório 
de Documentação Histórica (LABORDOC) do CERES/Caicó/UFRN, conforme o estabelecido 
no plano de trabalho. Ao iniciar as pesquisas já se pode perceber que a região apresenta diversos 
casos individuais, que talvez possibilitem a construção de um objeto baseado nos fundamentos 
da micro-história italiana como proposto no projeto. A pesquisa já está alcançando alguns dos 
seus objetivos: introduzir bolsistas na pesquisa científi ca e treiná-los na sistematização de dados 
a partir do levantamento documental no acervo do Labordoc.

Palavras-chave: micro-história, Seridó, processos-crime
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CÓDIGO: HS2036
TÍTULO: ESTUDO DA DIALOGICIDADE BRASILEIRA DENTRO DE DUAS NARRATI-
VAS SERTÂNICAS
AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR
CO-AUTOR: MARKISON JOSE DE LIRA

Resumo:

O eminente trabalho é um estudo acerca da dialogicidade brasileira que é desvelada a 
partir de duas narrativas sertânicas, “Os sertões”, de Euclides da Cunha, e “Grande sertão: ve-
redas”, escrita por João Guimarães Rosa. Como parte do esforço da Linha de Pesquisa “Serta-
nia e Educação de Jovens e Adultos ao longo da vida”, objetivamos refl etir e analisar os temas 
geradores de cultura e a dialogicidade brasileira que permeiam, inicialmente, em “Os sertões”. 
Para tal, assumimos como método o que Barbosa Junior (2001) sugere ser uma combinação 
antropofágica entre um repertorio pertinente ao fenômeno estudado e debruçar-se paciente-
mente sobre os aspectos do objeto de estudo. Nesse sentido, empreendemos sessões de estudo 
dialogadas com a obra euclideana, nas quais as falas foram gravadas e transcritas a fi m de 
fornecerem subsídios às refl exões sobre a temática. Conduzida desse modo, a pesquisa aponta 
para a concepção do sertão como um importante tema gerador de cultura pois nos conduz a (re)
pensarmos a educação brasileira a partir de sua diversidade e de seus modos de ser e de viver.

Palavras-chave: Sertania, Dialogicidade, Brasilidade, Educação Brasileira.
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CÓDIGO: HS2037
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO EM NATAL: A REPÚBLICA
AUTOR: HELOISA AMELIA LEMOS APOLONIO
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE

Resumo:

O presente trabalho expõe as conclusões adquiridas durante a coleta de dados do projeto 
“O fotojornalismo em Natal” entre abril de 2009 e março de 2010. Essa pesquisa visa inquirir 
o fotojornalismo no jornal “A República”, por meio da Cartografi a Simbólica, tendo o estudo 
teórico, a entrevista e o registro fotográfi co como técnicas adjuntas. Esta é uma abordagem 
metodológica que objetiva admitir a identifi cação das estruturas de representações dos diversos 
campos do saber, aplicando-se à Comunicação Social por intermédio de um contexto social e 
fotojornalístico em que funcionou o jornal A República. A coleta de dados realizou-se do Ar-
quivo Público Estadual, onde está o acervo do jornal. Por questões burocráticas, os primeiros 
jornais a que se permitiu o acesso foram os de 1940, porém posteriormente foi autorizada a 
pesquisa nos jornais da década de 1930. Constatou-se que as fotos variavam entre personali-
dades e publicidades, averiguando-se também que as mesmas apresentam-se sem os créditos 
dos fotojornalistas e que aparecem principalmente aos fi nais de semana. Infere-se ainda que as 
fotografi as não tinham um formato defi nido, aparecendo em diversas formas, e que além dis-
so, elas não eram reproduzidas no estado. Dessa forma, têm-se a discussão de que Ana Maria 
Cocentino e Aldoríce Henriques podem ter sido as primeiras mulheres fotojornalistas de Natal, 
sendo observado, por fi m, que muitos dados históricos podem estar perdidos em decorrência da 
deterioração do acervo do jornal.

Palavras-chave: Fotojornalismo, A República, Cartografi a, Fotocartografi a, Fotografi a.
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CÓDIGO: HS2038
TÍTULO: ESPETÁCULO, HIBRIDISMO E IDENTIDADE CULTURAL EM FILMES CON-
TEMPORÂNEOS
AUTOR: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA

Resumo:

No cinema contemporâneo, é recorrente a construção de um espaço fílmico híbrido, que é 
experienciado de forma diversa pelos personagens, além de servir de metáfora para a sociedade 
atual. Com base em Ella Shohat e Robert Stam (2006), Stuart Hall (2003), Marc Augé (2007) 
e Ana Francisca de Azevedo (2009), analiso os fi lmes “Babel” (Alejandro González Iñárritu, 
2006), “Crash - No Limite” (Paul Haggis, 2003) e “Quem Quer Ser Um Milionário?” (Danny 
Boyle e Loveleen Tandan, 2008), examinando o seu discurso em termos das representações 
culturais adotadas pelos personagens no que tocam os lugares onde se situam e a construção do 
espaço urbano. Nos fi lmes analisados, há componentes de espetacularização e estereotipação, 
cujos efeitos se fazem sentir sobre a representação imagética que os espectadores, eventual-
mente, elaboram de lugares geográfi cos existentes.

Palavras-chave: Espaço híbrido, multiculturalismo, geografi a cultural
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CÓDIGO: HS2044
TÍTULO: A DIVERSIDADE DE SENTIDOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
AUTOR: FRANCIANO JOBECI DE CASTRO SILVA
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR
CO-AUTOR: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA
CO-AUTOR: ZULENE FELIPE DA SILVA

Resumo:

O presente trabalho faz parte da pesquisa sobre A dimensão social do processo formativo 
de professores em capacitação, cujo objeto de estudo passa pela questão da diversidade de sen-
tidos na formação de professores. Este estudo pretendeu examinar a formação de professores 
em nível de pós-graduação, no curso de especialização da UFRN, no âmbito das representações 
sociais sobre os diferentes sentidos atribuídos a sua prática pedagógica no exercício da super-
visão escolar. O texto da Lei 9.394/96 que estabelece a formação de profi ssionais da educação 
para a supervisão e os documentos da ANFOPE (1996 e 1998) foram utilizados como pólo teó-
rico o estudo de monografi as de fi nal de curso. Trata-se do resultado fi nal de aproximadamente 
320 horas/ aulas de estudo disciplinares e/ou modulares, que impulsionaram a busca delimitada 
de um projeto acadêmico, construído e desenvolvido continuamente, individual e coletivamen-
te, discutindo conceitos e formas de elaboração prática de estratégias de ação pedagógica. Os 
resultados parciais revelaram a construção de um novo perfi l de atuação destinado à supervisão 
e com outras competências, consideradas tão emergentes para atender a constituição da identi-
dade do professor sobrante, conforme apregoa KUENZER (1999), indo ao encontro de SAVIA-
NI (1982) e FERREIRA (1998 e 1999). Em sua totalidade, corresponde a novos compromissos 
que transcedem a mera racionalidade técnica e a neutralidade científi ca.

Palavras-chave: Professor - Formação - Profi ssionalização
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CÓDIGO: HS2045
TÍTULO: DE ALUNO A MONITOR: MUDANÇAS NAS CONCEPÇÕES DE LEITURA E 
ESCRITA DE GRADUANDOS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
AUTOR: TAYNA CAVALCANTI DE PAIVA
ORIENTADOR: GLICIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO

Resumo:

A complexidade que gira em torno das concepções de leitura/escrita, decorrente dos di-
ferentes modos de ler, parece ser ainda mais perceptível na esfera acadêmica, sobretudo por 
aqueles que estão em papel de destaque: os monitores de disciplinas. Nesse sentido, esta co-
municação objetiva apresentar o que mudou nas concepções de ler/escrever de graduandos 
do Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, atualmente, monitores de Práticas de 
Leitura e Escrita I antes, durante e depois de cursarem tal componente curricular. Para tanto, 
analisamos os perfi s desses monitores, cujo acesso foi através do TelEduc: ambiente virtual de 
aprendizagem. Em seguida, realizamos entrevistas com eles e, como resultado, percebemos que 
mudanças de concepções de ler/escrever implicaram, por exemplo, a ampliação dos acervos 
declarados pelos monitores. Os dados que apresentaremos confi rmam o já sinalizado na pri-
meira parte desta pesquisa: é necessário contestar a ideia de que ?os brasileiros leem pouco? ou 
?leem mal?. O que se constata é a multiplicidade de leituras e de modos de ler. Para isso, basta 
ampliar a perspectiva conceitual e metodológica que circunda as ações de ler/escrever como 
práticas sociais. Nossa pesquisa é situada no âmbito da Linguística Aplicada, numa abordagem 
metodológica qualitativa e de vertente etnográfi ca, à luz dos pressupostos difundidos por Freire 
(2002), Kleiman (2005), Lajolo (2005), Tfouni (1995), Tinoco (2008).

Palavras-chave: leitura, escrita, ciências e tecnologia
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CÓDIGO: HS2046
TÍTULO: A DOUTRINA DO SER-SEPARADO - ECKHART E A SUA RECEPÇÃO NA 
ESCOLA DE KIOTO
AUTOR: AMANDA SAYONARA FERNANDES PRAZERES
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ

Resumo:

O trabalho intitulado “A doutrina do ser-separado - Eckhart e a sua recepção na Escola 
de Kioto”. tem o intuito de expor a perspectiva oriental pela voz do fi lósofo Nishida Kitaro 
(1900-1990) da questão do Desprendimento tratada inicialmente pelo pensador alemão Mes-
tre Eckhart (1260 - 1328). De modo geral, o que proponho é nos aproximarmos do modo de 
ver oriental apresentado pelo primeiro grande expoente da renomada Escola de Kyoto. Assim, 
podemos pensar a deidade como nada absoluto e o desprendimento como o caminho para asse-
melharmo-nos a Deus

Palavras-chave: Desprendimento; Nada; Deidade
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CÓDIGO: HS2049
TÍTULO: ESPAÇO URBANO FÍLMICO PÓS-MODERNO
AUTOR: NATHALIA ZULMIRA CAVALCANTI DE MACEDO
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA

Resumo:

A partir da análise do fi lme de fi cção científi ca Eu, Robô (Alex Proyas, 2004), pretende-se 
avaliar o “casamento” cada vez mais fi rmado entre o cinema e a tecnologia. Nessa perspectiva, 
destaca-se a produção de novos espaços criados por meio de computadores. A narrativa do fi l-
me pressupõe o tempo futuro, e para isso, são construídos novos espaços como uma forma de 
“transportar” o espectador para esse outro tempo. A pesquisa desenvolve o pensamento a res-
peito do espaço, do cinema não apenas como um meio de produção, mas também de produção 
e criação de uma nova realidade, tento como suporte o avanço tecnológico.  O trabalho faz um 
paralelo entre os conceitos de realidade e pseudo-realidade dentro do cinema.

Palavras-chave: Cinema, Tecnologia e Espaço.
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CÓDIGO: HS2055
TÍTULO: VIDAS SECAS E S. BERNARDO: ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE 
PAULO HONÓRIO E FABIANO, À LUZ DAS CONCEPÇÕES MARXISTAS DE GRACI-
LIANO RAMOS
AUTOR: CARMELA CAROLINA ALVES DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS

Resumo:

Esta pesquisa tem como objetivo dar prosseguimento aos estudos comparativos feitos 
anteriormente sobre as obras Vidas Secas e S. Bernardo ambas de Graciliano Ramos. Buscare-
mos analisar como as escolhas feitas pelas duas personagens Paulo Honório de S. Bernardo e 
Fabiano de Vidas Secas podem mudar o rumo de suas vidas para sempre. Este trabalho faz parte 
de um projeto maior intitulado: A conceptualização marxista no estilo de Graciliano Ramos. 
Para fazer este estudo, continuaremos utilizando como embasamento teórico a coletânea de 
textos organizada por Sônia Brayner, juntamente com a coletânea estudos críticos levantados 
por Alfredo Bosi, Valetim Facioli e José Carlos Carbuglio sobre Graciliano Ramos que contri-
buirão signifi cativamente para crítica literária, onde são feitos levantamentos sobre suas obras, 
com um aparato signifi cativo para compreensão e criticidade em relação a sociedade brasileira 
e suas mazelas.

Palavras-chave: Graciliano Ramos; Marxismo; Literatura Comparada.
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CÓDIGO: HS2056
TÍTULO: A CONCEPTUALIZAÇÃO MARXISTA NO ESTILO DE GRACILIANO RA-
MOS-INFÂNCIA E MEMÓRIAS DO CÁRCERE
AUTOR: VALESKA LIMEIRA AZEVEDO GOMES
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS

Resumo:

Este trabalho tem como proposta mostrar como a obra Angústia (fi ccional), articulada às 
obras Infância e Memórias do Cárcere (autobiográfi cas), escritas por Graciliano Ramos tornam-
-se responsáveis pela confi guração do perfi l pessoal e político do autor, o qual faz habitar nessas 
narrativas seus pensamentos de orientação política, a partir das correspondências entre obra e 
vida e vida e obra. Serão exploradas algumas descrições e percepções sobre a escrita/autor, fa-
mília, a prisão e o crime na esfera do sistema vigente, dentre outros, com objetivo de elucidar as 
marcas do discurso do escritor. Para tanto, contamos com o respaldo teórico do crítico literário 
Antônio Candido, Michel Foucault e outros importantes estudiosos.

Palavras-chave: Infância; Angústia; Memórias do Cárcere.
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CÓDIGO: HS2060
TÍTULO: DEVIDO PROCESSO LEGAL NO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
BRASILEIRO
AUTOR: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA

Resumo:

O devido processo legal teve origem no direito inglês, com a expressão “the law of the 
land” contida na Magna Carta. Passado para as colônias inglesas e, posteriormente, para todo 
o ocidente, chegou ao direito brasileiro. Em nosso ordenamento jurídico, constitui verdadeira 
garantia constitucional de que (a) apenas por meio de processo poderá haver ato que atente à 
liberdade ou aos bens de particulares; (b) esse processo será adequado e atenderá às exigências 
do Estado Democrático de Direito; (c) a modifi cação na liberdade ou nos bens dos particulares 
só ocorrerá se houver anterior previsão legal. O devido processo legal não é elemento caracte-
rístico apenas dos processos civil e penal, mas também do administrativo. Quanto a este, atua 
de forma a auxiliar no cumprimento das fi nalidades da Administração e na proteção dos direitos 
dos administrados. Por meio dele há a proteção contra eventuais arbitrariedades da Administra-
ção Pública, confere-se segurança e certeza, busca-se celeridade e efetividade e é prestigiada 
a dignidade humana. Além disso, relaciona-se com o direito de cooperação, oriundo da noção 
de sincretismo processual ou participação democrática, que constitui direito fundamental de 
quarta dimensão. O devido processo legal deve ser aplicado sempre que for possível e útil na 
satisfação dos interesses do particular ou da Administração e constitui verdadeiro princípio 
fundamental processual aplicado no regime jurídico-administrativo brasileiro.

Palavras-chave: Devido processo legal. Processo administrativo. Participação.
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CÓDIGO: HS2061
TÍTULO: ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO TURISMO RU-
RAL NO ALAMBIQUE DA CACHAÇA SAMANAÚ
AUTOR: MILENA LUANA ROCHA CORDULA
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM

Resumo:

Este trabalho irá abordar a educação ambiental e a sustentabilidade, tendo como objeto 
de estudo e análise o Alambique da Cachaça Samanaú, localizado no município de Caicó-RN, 
o qual desenvolve ações para minimizar os possíveis impactos ambientais causados por sua 
atividade; neste caso, a fabricação de aguardente da cana-de-açúcar.

Palavras-chave: Alambique da Cachaça Samanaú. Educação Ambiental. Sustentabilidade.
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CÓDIGO: HS2062
TÍTULO: OS PRÉ-SOCRÁTICOS NA PERSPECTIVA DE NIETZSCHHE
AUTOR: ANDERSON BARBOSA CAMILO
ORIENTADOR: FERNANDA MACHADO DE BULHOES

Resumo:

Tarefa simples não é encontrar traços comuns na perspectiva de Nietzsche entre os fi lóso-
fos pré-socráticos, a não ser que eles estão numa determinada classe de sábios que o seu saber e 
a certeza do seu saber não se fundamenta em relações causais ou silogismos lógicos, dos quais 
poderíamos dizer científi cos, mas sim em intuições antecedentes de qualquer consequência 
causal, é o que também caracteria o saber fi lósofi co, tipo puro saber fi lósofi co, por excelência. 
Segundo Nietzsche, no seu livro «O nascimento da Tragédia», o período auréo da humanidade 
que podemos encontrar em uma civilização é a época trágica na Grécia. Houve uma ascenção 
da sabedoria grega nessa época, e correlacionada a ela, encontramos os fi lósofos gregos anti-
gos, os quais chamamos de pré socráticos, e em questão Demócrito.. Apesar de ter escrito sobre 
esses fi lósofos antigos, Nietzsche nada publicou em vida a respeito deles, mas noções extraídas 
a partir do pensamento dos fi lósofos arcaicos estão presentes na fi losofi a nietzscheana, como a 
metafísica como dualidade; pathos da verdade entre outros. Para Nietzsche, com o fi m da época 
trágica, veio uma decadência da sabedoria da grega, com ela veio o socratismo, do qual somos 
resultado.

Palavras-chave: Filosofi a; Saber; Tragédia
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CÓDIGO: HS2064
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PROJETOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA
AUTOR: MARIANA BARBOSA CARLOS DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO

Resumo:

A pesquisa analisa os critérios e procedimentos de julgamento de projetos apresentados 
em concursos de arquitetura recentes no Brasil, importantes referências da produção contem-
porânea nacional. Foram analisados os principais documentos relativos aos concursos, prin-
cipalmente o edital, o regulamento, a ata do júri, assim como as propostas arquitetônicas e o 
discurso justifi cativo dos autores dos projetos. A metodologia utilizada na pesquisa consistiu, 
essencialmente, na aplicação de um roteiro analítico aos projetos, com os critérios e parâmetros 
construídos a partir da revisão crítica da literatura nacional e internacional sobre o tema, bem 
como na análise qualitativa e comparativa dos resultados. Este relatório apresenta as análises 
de três concursos desenvolvidos entre 2005 e 2009. Os resultados confi rmam aspectos desta-
cados na literatura pertinente à temática: a) diante da imprecisão das categorias de análise e do 
signifi cado real de cada um dos critérios de avaliação (e seus respectivos pesos no julgamento), 
os autores dos projetos se “prendem” às bases legais do concurso, o que leva, algumas vezes, à 
adoção de partidos arquitetônicos similares; b) os critérios de julgamento mais comuns no con-
junto dos concursos analisados foram o atendimento ao programa de necessidades, a inserção/
adaptação ao contexto e a contribuição tecnológica.  Assim, à clássica tríade vitruviana (forma, 
função e estrutura), acrescenta-se a importância da inserção do projeto no lugar.

Palavras-chave: projeto de arquitetura, concursos, julgamento.
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CÓDIGO: HS2065
TÍTULO: MAX WEBER, ROSA LUXEMBURGO E A QUESTÃO DEMOCRÁTICA
AUTOR: JOSE CLEYTON NEVES LOPES
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO

Resumo:

Max Weber e Rosa Luxemburgo foram teóricos da política que contribuíram decisiva-
mente para duas visões antagônicas a respeito da Democracia. Revestida por componentes da 
tradição liberal, a visão democrática weberiana se confi gura como um instrumento político 
para seleção de líderes. Contrapondo-se radicalmente a esta concepção, Luxemburgo postulou 
que Democracia é decorrente das ações de massa de maneira autônoma. Propondo-se examinar 
minuciosamente os escritos dos dois pensadores, a pesquisa conduziu a uma melhor compre-
ensão da visão hegemônica acerca da Democracia e ampliou, sobretudo, após os estudos do 
pensamento de Luxemburgo, um entendimento crítico sobre tal conceito vigente no país e no 
mundo. A pesquisa proporcionou ainda a organização e participação de atividades de extensão 
com movimentos sociais, partidos políticos e demais setores da sociedade civil. Esta interação 
com outras entidades representou um importante momento produzido pela pesquisa, uma vez 
que consideramos cada vez mais necessário ampliar o debate a respeito desse tema. Além disso, 
os procedimentos para efetivação da pesquisa gerou um aprofundamento teórico no âmbito das 
ciências sociais, assim como, na obtenção de habilidades específi cas para promoção de novos 
estudos acadêmicos. Por fi m, com término dessa pesquisa, abriram-se novas possibilidades de 
estudos no campo das ciências sociais e, especialmente, no ramo da teoria política.

Palavras-chave: Max Weber, Rosa Luxemburgo, Democracia, Teoria Política.
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CÓDIGO: HS2066
TÍTULO: GOVERNAMENTALIDADE: TÉCNICAS DE DOMINAÇÃO E TÉCNICAS DE 
SI NA CONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA
AUTOR: NOELMA CAVALCANTE DE SOUSA
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES

Resumo:

Este projeto é fruto da pesquisa Governamentalidade: técnicas de dominação e técnicas 
de si na construção da infância, desenvolvida pelo grupo Fundamentos da Educação e Práticas 
Culturais. O projeto trata das matrizes históricas e fi losófi cas do pensamento educacional e das 
concepções pedagógicas de infância. Investiga a infl uência do pensamento higienista na pro-
dução do discurso educacional. Ressalta a construção da noção de infância inter-relacionada 
com as técnicas de dominação e das técnicas de si no quadro histórico da pedagogia moderna. 
Determina o quadro conceitual de Michel Foucault das noções de governamentalidade, técnicas 
de dominação, técnicas de si e sua aplicação nas práticas educativas a partir do quadro histó-
rico das compreensões de criança, infância e formação. Analisa as técnicas de dominação nas 
práticas escolares como condição pedagógica da formação da criança. Finalmente examina as 
técnicas de si nas práticas pedagógicas na construção da identidade da criança a partir da con-
cepção de infância.

Palavras-chave: Governamentalidade, Técnicas de si, Criança, Infância.
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CÓDIGO: HS2069
TÍTULO: EDUCAÇÃO FEMININA: DA FORMAÇÃO BASEADA NOS BONS COSTU-
MES A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
AUTOR: EDJA KELLY DA SILVA LIMA
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA

Resumo:

O estudo acerca do gênero feminino tem-se intensifi cado a cada dia. Cada vestígio re-
ferente ao cotidiano do sexo que era tido como frágil torna-se uma fonte indispensável para 
descrever como se concebia a mulher e de que forma esta poderia atuar levando em conside-
ração sua condição sócio-cultural (de classe e raça). No intuito de contribuir para a edifi cação 
da fi gura feminina na história humana o presente trabalho tem por objetivo descrever como se 
deu o processo educativo que instruiu a mulher negra enquanto docente para atuar no cenário 
educacional do Seridó norte rio grandense como professora. Buscamos também elencar fatos e 
histórias que revelem como atuava tal profi ssional na referida região e como esta se comportava 
enquanto, mulher e professora. Na tentativa de ?reconstruir? o fato histórico em si, ou seja, o 
cotidiano da mulher afro-descendente residente na região do Seridó norte rio grandense e como 
a sociedade de então à concebia,  buscamos vestígios que nos remetam a dados relevantes, como 
por exemplo, as difi culdades que estas enfrentavam (sejam elas de cunho econômico, social, 
familiar, ou de locomoção), como era seu cotidiano familiar e escolar, seus comportamentos e 
atitudes e a reação da sociedade seridoense perante a presença negra no âmbito educacional.

Palavras-chave: Formação docente, etnicidade e gênero.
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CÓDIGO: HS2073
TÍTULO: ADOLESCÊNCIA E USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS - UM ESTUDO COM-
PARATIVO NA REDE REGULAR DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO
AUTOR: MARINA BEZERRA FERRER
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA

Resumo:

A adolescência é uma fase do desenvolvimento na qual são vivenciadas transformações 
físicas, psíquicas e sociais inter-relacionadas. Estas podem causar sentimentos de incerteza e 
insegurança diante das novas responsabilidades que surgem e, com isso, vêm à tona questiona-
mentos e curiosidades diante de experiências novas, ainda que estas apresentem riscos. Nesse 
contexto podem emergir comportamentos de risco, sendo mais comum a busca pelas drogas, em 
especial o álcool, substância mais consumida entre os adolescentes e cujo início de consumo se 
dá cada vez mais cedo, o que aumenta as possibilidades de dependência futura. Frente a isso e à 
necessidade de novos e atualizados estudos sobre o consumo do álcool na adolescência e diante 
de suas peculiaridades, a presente pesquisa pretendeu verifi car se existem diferenças no uso do 
álcool entre adolescentes de escolas das redes pública e privada de ensino, considerando fatores 
como nível sócio-econômico, quantidade de álcool consumida e freqüência de consumo. Para 
tanto, participaram da pesquisa 102 estudantes (sendo 52 da escola pública e 50 da privada), 
que responderam a um questionário contendo dados sócio-demográfi cos, às quatro questões 
que compõem o questionário CAGE na sua versão em português e questões específi cas voltadas 
ao consumo do álcool entre os adolescentes. Os resultados sugerem que o fator renda, principal 
item analisado na pesquisa, não é determinante para o consumo do álcool.

Palavras-chave: Adolescência; Comportamentos de risco; Álcool.
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CÓDIGO: HS2076
TÍTULO: CTRL+ART+DEL: INTERFACES E UNIVERSO POÉTICO EM ARTE E TEC-
NOLOGIA
AUTOR: GABRIELLA REBOUÇAS FREIRE PEREIRA
ORIENTADOR: FABIO OLIVEIRA NUNES

Resumo:

Este trabalho se insere no âmbito das atividades da pesquisa “CTRL+ART+DEL: Con-
texto, arte e tecnologia”, compreendendo o estudo de interfaces computacionais e práticas de 
criação em arte e tecnologia. Interessa-nos especialmente as interfaces digitais que implicam o 
interator em uma relação sistêmica, por meio de processamento e controle da ação em espaços 
em tempo real, ou através de dispositivos que realizam sensoriamento ou alguma outra entrada 
de dados nos espaços em questão. Objetiva-se investigar softwares e hardwares que viabilizem 
a produção e criação em arte e tecnologia, observando especialmente o universo poético susci-
tado pelos novos meios e estratégias recorrentes entre os artistas.

Palavras-chave: Arte, Tecnologia, Interface, Hipermídia, Interatividade
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CÓDIGO: HS2078
TÍTULO: O SISTEMA DE TURISMO E A TRANSDISCIPLINARIDADE
AUTOR: LISIANA DE FATIMA SILVA
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

O conhecimento é uma ferramenta muito útil ao homem em qualquer segmento de sua 
vida. No mundo científi co o conhecimento é a mola propulsora das maiores descobertas e é par-
tilhado por comunidades distintas que seguem regras e teorias individualmente. O conjunto de 
regras e princípios partilhados por uma comunidade científi ca denomina-se Paradigma. Novos 
estudos apontam a tendência desses grupos científi cos em partilharem suas teorias, como é o 
caso do enfoque Sistêmico e do Transdisciplinar. Ao iniciar os estudos científi cos, o pesquisa-
dor deve dominar muito bem seu paradigma para orientar-se em suas pesquisas. Contudo o que 
se observa é que existe uma grande difi culdade em se compreender a linguagem científi ca na 
qual esses paradigmas são escritos. Nesse sentido apresenta-se esse trabalho, que tem por fi na-
lidade apresentar os paradigmas Sistêmico e Transdisciplinar, correlacionando-os e apontando 
as principais diferenças entre eles.

Palavras-chave: Ciência. Paradigma. Sistêmico. Transdisciplinaridade.
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CÓDIGO: HS2079
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS ATITUDES DE ALUNAS DA PEDAGOGIA EM RE-
LAÇÃO À MATEMÁTICA
AUTOR: THAISE DE SANTANA LOPES
ORIENTADOR: CLAUDIANNY AMORIM NORONHA

Resumo:

Este trabalho foi desenvolvido na perspectiva de colaborar com o professor formador 
na construção dos programas de formação do curso de pedagogia. O estudo ora desenvolvido 
teve como objetivo investigar o nível de conhecimento dos conteúdos básicos de matemática 
dominados pelos licenciandos de Pedagogia da UFRN, até o período em que estes cursaram 
sua primeira disciplina com conteúdos voltados especifi camente para o ensino da matemática. 
Além deste, buscamos saber que tipo de relação (entraves e/ou benefícios) estes graduandos es-
tabelecem com a matemática. A pesquisa, do tipo qualitativo, preocupa-se com a interpretação 
das informações adquiridas através de questionário e entrevistas, junto aos futuros professores. 
Para a análise e interpretação dos dados utilizamos a análise de conteúdo. Constatamos através 
dos resultados que uma quantidade relevante dos graduandos de pedagogia pesquisados apre-
senta uma atitude negativa em relação à matemática. O resultado obtido nos aponta também 
para outro dado importante, apesar de chegar a cursar um nível superior, grande parte desses 
estudantes demonstram desconhecimento de conteúdos matemáticos básicos, a exemplo dos 
relacionados a frações, bem como o de habilidades para resolver problemas, entre outros.

Palavras-chave: Pedagogia. Conhecimentos matemáticos. Formação de Professores.
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CÓDIGO: HS2080
TÍTULO: HISTÓRIA DA ARTE DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTRUÇÃO DA ME-
MÓRIA ARTÍSTICA POTIGUAR
AUTOR: MARJORIE SIMOES DOS SANTOS
ORIENTADOR: VICENTE VITORIANO MARQUES CARVALHO

Resumo:

A “inexistência” de uma História da Arte do Rio Grande do Norte demanda urgente re-
alização deste estudo, a começar pelo levantamento e organização de fontes documentais dis-
poníveis.objetivos específi cos já realizados pelo Grupo Matizes. Dando segmento à construção 
da memória artística potiguar, selecionei o recorte “Espaços expositivos em Natal: uma breve 
narrativa” o qual propõe a descrição de uma história cronológica linear do surgimento dos 
ambientes expositivos mais importantes da cidade, ativos ou não. Sendo essa uma pesquisa em 
caráter inicial, apresentarei as primeiras descobertas sobre o objeto de estudo.

Palavras-chave: História, Arte, Rio Grande do Norte, Espaços expositivos.
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CÓDIGO: HS2081
TÍTULO: ESTUDO DA GESTÃO AMBIENTAL NO ALAMBIQUE DA CACHAÇA SA-
MANAÚ
AUTOR: FERNANDA SANTOS GENTIL ARAÚJO
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM

Resumo:

Este trabalho, tem como objetivo minimizar os impactos ambientais no mesmo, gerados 
pelo turismo rural através da educação ambiental. A metodologia utilizada no desenvolvimen-
to desta pesquisa foi a revisão bibliográfi ca, feita em livros e artigos sobre desenvolvimento 
sustentável e gestão ambiental, na qual, se adquiriu a base teórica para a análise do objeto de 
estudo; foi realizada uma visita ao Alambique, além de fazer o levantamento dos dados espe-
cífi cos sobre o mesmo e seu funcionamento. Com os resultados obtidos pode-se perceber que 
no Alambique Samanaú existe a preocupação em conservar o meio ambiente, desenvolvendo 
ações que reduzam os impactos negativos provocados pela ação humana, como a não utilização 
de agrotóxicos ou adubos químicos, o aproveitamento do bagaço da cana (os restos da cana 
depois passar pelo processo de moagem) como combustível da caldeira, as cinzas da caldeia 
são aproveitadas como adubo. Assim, pode-se perceber que no Alambique não há a utilização 
de substâncias tóxicas desde o processo do cultivo da cana-de-açúcar ao engarrafamento da 
cachaça, utiliza-se o reaproveitamento dos resíduos havendo também uma preocupação com 
a destinação de seus resíduos que não são aproveitados, manuseando-os de maneira correta. E 
desta forma, dando sua contribuição para a sustentabilidade do local e seus recursos naturais.

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Alambique Samanaú.
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CÓDIGO: HS2082
TÍTULO: VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA EM NATAL/RN
AUTOR: THAIANI GODOY GOMES
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
CO-AUTOR: RODRIGO DA SILVA MAIA

Resumo:

Sabendo da vulnerabilidade na qual se encontram os idosos, devido ao próprio ciclo de 
vida e tendo em vista que as relações de dependência aumentam, promovendo oportunidades de 
práticas de violência, é de suma importância compreender tais situações contra a pessoa idosa, 
para que haja meios efi cientes e efi cazes de efetivar uma política social que busque prevenir e 
solucionar esses problemas. Assim, objetiva-se fazer um levantamento e monitoramento retros-
pectivo no banco de registros de denúncias do Programa SOS Idoso, da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), do período de 2004 (ano inaugural deste programa) a 
2008 no município de Natal/RN. O que se percebeu até o presente momento foi um aumento no 
número de denúncias registradas neste Programa desde o seu surgimento, o que parece apontar 
para uma maior conscientização sobre o sistema de garantia de direitos da pessoa idosa. Ao se 
identifi car as principais situações de risco e direitos violados, poder-se-á realizar ações de cará-
ter preventivo e promotoras de saúde, na perspectiva de (re)construção do vínculo familiar ou 
da sua inclusão na rede de proteção social direcionada à pessoa idosa.

Palavras-chave: Violência; Idoso; Estudo Retrospectivo; Estudo Documental.
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CÓDIGO: HS2087
TÍTULO: SABERES DA FORMAÇÃO:O QUE ENSINAM OS FORMADORES
AUTOR: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA F
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA

Resumo:

O trabalho docente constitui uma atividade profi ssional que está longe de ser uma ocupa-
ção secundária dentro da sociedade do trabalho na qual a educação e o ensino tem representa-
do como afi rma TARDIF e LESSARD (2005) um ponto nefrálgico no processo de renovação 
das demais funções sociotecnicas. Mesmo assim, temos constatado que o reconhecimento da 
docência como um trabalho profi ssional tem sido negligenciado, acarretando em uma serie de 
ônus a identidade desse grupo, refl etida na sua valorização profi ssional e na sua condição de 
trabalho, visto que esta classe é apontada com reprodutora de conhecimentos de outros grupos. 
É, pois, a análise do trabalho do professor que constitui o objeto de estudo dessa pesquisa, em 
que nos empenhamos em responder, como estes profi ssionais elaboram seus saberes. Como me-
todologia de trabalho temos feito uso da pesquisa bibliográfi ca e documental, além de servimo-
-nos também das contribuições da metodologia qualitativa.

Palavras-chave: Saberes, identidade docente, valorização profi ssional.
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CÓDIGO: HS2088
TÍTULO: OS SABERES DA FORMAÇÃO: O QUE APRENDEM OS NORMALISTAS
AUTOR: JACIELMA PEREIRA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA

Resumo:

O trabalho docente constitui uma atividade profi ssional que está longe de ser uma ocupa-
ção secundária dentro da sociedade do trabalho na qual a educação e o ensino tem representa-
do como afi rma TARDIF e LESSARD (2005) um ponto nefrálgico no processo de renovação 
das demais funções sociotecnicas. Mesmo assim, temos constatado que o reconhecimento da 
docência como um trabalho profi ssional tem sido negligenciado, acarretando em uma serie de 
ônus a identidade desse grupo, refl etida na sua valorização profi ssional e na sua condição de 
trabalho, visto que esta classe é apontada com reprodutora de conhecimentos de outros grupos. 
É, pois, a análise do trabalho do professor que constitui o objeto de estudo dessa pesquisa, em 
que nos empenhamos em responder, como estes profi ssionais elaboram seus saberes. Como me-
todologia de trabalho temos feito uso da pesquisa bibliográfi ca e documental, além de servimo-
-nos também das contribuições da metodologia qualitativa.

Palavras-chave: Saberes, Identidade Docente, Valorização Profi ssional
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CÓDIGO: HS2091
TÍTULO: O EMPREGO FORMAL EM CAMPINA GRANDE/PB (1990-2008)
AUTOR: ANA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

Nos últimos vinte anos o Brasil passou por modifi cações signifi cativas em sua estrutura 
produtiva, apresentando melhoria no desenvolvimento econômico, desencadeando processos de 
diminuição das desigualdades sociais. No Nordeste brasileiro as cidades médias têm apresenta-
do, ao longo desses anos, contribuições signifi cativas na elevação do nível de renda,  educação 
e na qualidade de vida dos habitantes das cidades as quais elas têm infl uências na geração do 
emprego e do desenvolvimento de suas regiões. O presente trabalho tem por objetivo apresentar 
a dinâmica do Emprego Formal nos diversos setores do IBGE, na cidade de Campina Grande/
PB. A cidade é sede de uma Região Geoadministrativa no Estado da Paraíba, composta por 35 
municípios. Metodologicamente realizou-se um levantamento das principais referências biblio-
gráfi cas, utilizou-se os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, do Ministério 
do Trabalho e Emprego - MTE, do Brasil, e o Atlas de Desenvolvimento Humano. O período 
de estudo é de 1990 a 2008. Conclusivamente, este trabalho mostrou a evolução do emprego, 
demonstrando quais setores apresentaram os maiores incrementos positivos no volume de em-
prego formal. Esse estudo faz parte de uma pesquisa maior sobre cidades médias do Nordeste, 
a qual é cadastrada no CNPQ, e ambientada no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço, 
Trabalho, Inovação e Sustentabilidade - GEPETIS, coordenada pelo Professor Dr. Willian Eu-
frásio Nunes Pereira.

Palavras-chave: Emprego Formal, Cidades Médias, Campina Grande



HS - Humanas e Sociais

40

CÓDIGO: HS2093
TÍTULO: LEITURAS HISTÓRICAS NO ACERVO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEO-
GRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE IHGRN
AUTOR: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO
CO-AUTOR: AUGUSTO BERNARDINO DE MEDEIROS
CO-AUTOR: FELIPE HENRIQUE CADÓ SALUSTINO

Resumo:

O Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande do Norte (IHGRN) criado a 29 de mar-
ço de 1902, durante o primeiro governo de Alberto Maranhão, é fruto da iniciativa de uma elite 
intelectual infl uente no poder político, composta então por jornalistas, historiadores, políticos, 
juízes, militares, desembargadores e religiosos, que foi motivada pela disputa da região de 
Grossos para a produção de uma história local capaz de garantir a posse do território ao Estado.  
De forma geral, tem-se entendido os Institutos Históricos locais como uma continuação direta 
do chamado levado pelo IHGB de constituição da identidade nacional, no entanto de maneira 
mais especifi ca percebemos que cada Instituto possui seus ideários locais, suas questões, seus 
envios e seu olhar sobre a construção de uma história nação, cada qual buscando construir sua 
própria história. O Instituto tem sob sua guarda um representativo acervo que é o material em-
pírico com o qual trabalhamos e que acompanhou as dinâmicas de formação dessa instituição e 
dessa forma com o presente trabalho, buscamos examinar os passos da formação desse acervo, 
as escolhas intelectuais que ele apresenta e os aspectos que essas escolhas abrangem tais como, 
casas editoriais nacionais e estrangeiras e perfi l dos doadores, a fi m de entender o universo in-
telectual que organizou os saberes históricos dessa instituição de memória.

Palavras-chave: IHGRN, Acervo, História Intelectual
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CÓDIGO: HS2095
TÍTULO: ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA
AUTOR: RICARDO DE CARVALHO RODRIGUES
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA

Resumo:

O projeto abrange as análises morfodinâmicas, sedimentológicas e hidrodinâmica costei-
ra das praias de Areia Preta, em Natal/RN e Genipabu, no município de Extremoz/RN. As áreas 
em estudo estão localizadas em zonas costeiras, a qual, trata-se de um ambiente de interface 
entre o continente e o oceano, de alta vulnerabilidade ambiental, onde vem sofrendo rápidas 
transformações ambientais decorrentes dos processos de intensifi cação do uso e ocupação do 
solo, promovendo o desequilíbrio geoambiental na faixa litorânea frente às modifi cações na 
paisagem costeira. Esses fatos podem modifi car os compartimentos de relevo praial, tais como 
a antepraia, o estirâncio e a pós-praia, gerando signifi cativas transformações no modelado cos-
teiro, dentre as quais pode-se destacar a erosão costeira. O objetivo principal deste projeto é 
adquirir dados quantitativos e qualitativos, no que se diz respeito ao monitoramento e iden-
tifi cação dos processos modeladores da morfologia praial e dinâmica costeira que atuam na 
região das praias de Areia Preta e Genipabu/RN. Além de auxiliar em trabalhos de graduação 
e dissertações de mestrado do departamento de Geografi a da UFRN. A metodologia utilizada 
neste projeto englobará a coleta de dados hidrodinâmicos, nivelamento topográfi co e coleta de 
sedimentos. Com os resultados processados poderemos identifi car como está o índice de erosão 
costeira ou deposição de sedimentos nas praias.

Palavras-chave: Erosão costeira.Uso e ocupação do solo.Geoambiental.Dinâmica costeira.
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CÓDIGO: HS2101
TÍTULO: EDUCAÇÃO FEMININA E PROFISSÃO DOCENTE
AUTOR: EZEQUIEL SANTOS MONTEIRO
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA
CO-AUTOR: ANA SANTANA MEDEIROS DA COSTA
CO-AUTOR: EDJA KELLY DA SILVA LIMA

Resumo:

O estudo acerca do gênero feminino tem-se intensifi cado a cada dia. Cada vestígio re-
ferente ao cotidiano do sexo que era tido como frágil torna-se uma fonte indispensável para 
descrever como se concebia a mulher e de que forma esta poderia atuar levando em conside-
ração sua condição sócio-cultural (de classe e raça). No intuito de contribuir para a edifi cação 
da fi gura feminina na história humana o presente trabalho tem por objetivo descrever como se 
deu o processo educativo que instruiu a mulher negra enquanto docente para atuar no cenário 
educacional do Seridó norte rio grandense como professora. Buscamos também elencar fatos e 
histórias que revelem como atuava tal profi ssional na referida região e como esta se comportava 
enquanto, mulher e professora. Na tentativa de “reconstruir” o fato histórico em si, ou seja, o 
cotidiano da mulher afro-descendente residente na região do Seridó norte rio grandense e como 
a sociedade de então à concebia, buscamos vestígios que nos remetam a dados relevantes, como 
por exemplo, as difi culdades que estas enfrentavam (sejam elas de cunho econômico, social, 
familiar, ou de locomoção), como era seu cotidiano familiar e escolar, seus comportamentos e 
atitudes e a reação da sociedade seridoense perante a presença negra no âmbito educacional.

Palavras-chave: Formação docente, etnicidade e gênero.
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CÓDIGO: HS2105
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO ESPAÇO BRINQUEDOTECA NO IMAGINÁRIO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
AUTOR: ISADORA MIRANDA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: ANDRESSA MOREIRA HAZBOUN
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAÚJO

Resumo:

No contexto da pediatria, o lúdico adquire signifi cância peculiar como estratégia de en-
frentamento e ferramenta essencial para assegurar a saúde dos pacientes. O presente estudo 
busca compreender que signifi cados atribuem os profi ssionais de saúde à ludicidade na hos-
pitalização infanto-juvenil de dois hospitais pediátricos referência no Rio Grande do Norte. 
Utiliza-se como instrumento uma entrevista semi-estruturada. A amostra (n=76) foi caracteri-
zada por: assistentes sociais (6,6%), auxiliares/técnicos de enfermagem (47,4%), enfermeiros 
(22,4%), médicos (17,1%) e nutricionistas (6,6%). Desses profi ssionais (52,6% do sexo femi-
nino e 47,7% do masculino) a maioria segue a religião Católica (72%), 55% são casados e 67% 
possuem fi lhos. Percebe-se a importância da brinquedoteca no hospital como espaço capaz de 
promover saúde, aspecto evidenciado com relação à necessidade do brincar (17%), da apren-
dizagem (12%) e da ressignifi cação do ambiente hospitalar (11%). As respostas demonstram 
pouco embasamento e aprofundamento quanto às possibilidades funcionais de uma brinquedo-
teca. Entretanto, os resultados indicam uma visão positiva da mesma, como algo vantajoso e 
propiciador de uma atuação multiprofi ssional. Conclui-se que há a necessidade de ampliação 
do conhecimento do tema, visando o aproveitamento desse recurso e, possibilitando assim, um 
atendimento mais adequado e efi caz.

Palavras-chave: Brinquedoteca, profi ssionais de saúde, lúdico, humanização, hospital.
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CÓDIGO: HS2106
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E FORMAÇÃO MÉDICA: CUIDANDO DA SAÚDE MEN-
TAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA
AUTOR: ZARA CRISTINA DE ANDRADE BARBOSA
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultado da pesquisa bibliográfi ca 
acerca dos temas envolvidos na pesquisa «Humanização e formação médica: cuidando da saúde 
mental do estudante de Medicina». Tal estudo debruça-se sobre a questão da saúde mental dos 
estudantes de medicina da UFRN, focalizando, especialmente, a depressão, o estresse e a idea-
ção suicida entre eles. Alguns aspectos são inerentes à formação médica e também podem agir 
como desencadeantes do estresse, como a pressão para armazenar uma grande quantidade de 
novas informações, a extensa carga horária do curso, a própria natureza da tarefa médica, que 
envolve, em maior ou menor grau, dor, morte e sofrimento, como também o contexto relacional 
da escola médica, que é caracterizado pela falta de tempo para atividades sociais e para o esta-
belecimento de vínculos afetivos, pela grande competição entre os alunos e pelo distanciamento 
entre eles e os professores. Diversos autores concordam sobre a necessidade de se desenvolver 
mais estudos sobre a saúde mental dos estudantes de medicina, como também se faz necessário 
estimular a implantação de serviços de assistência psicológica a esses estudantes nas escolas 
médicas, de forma a lhes possibilitar a elaboração dos confl itos e angústias presentes na sua for-
mação profi ssional, auxiliando-os na construção da sua identidade profi ssional e possibilitando 
o desenvolvimento de uma prática médica humanizada.

Palavras-chave: Formação médica; depressão; estresse; ideaçao suicida.
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CÓDIGO: HS2108
TÍTULO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAMARÃO: UMA ANÁLISE DO MA-
RKET SHARE
AUTOR: JULIANA SCHMALTZ MARTINS
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA

Resumo:

O trabalho tem como objetivo analisar a competitividade e a inserção das exportações de 
camarão brasileiro no mercado mundial, no período de 1996 a 2006. Na metodologia utilizou-se 
o modelo de Constant Market Share, que consiste na decomposição das fontes de crescimento 
das exportações brasileiras de camarão. Os resultados mostraram, para o primeiro período de 
análise, que as exportações brasileiras cresceram para quase todos os países, com exceção do 
Japão que direcionou sua demanda para outros países produtores. Notou-se, que o crescimento 
efetivo do primeiro período foi amortecido pelo efeito destino das exportações, ou seja, o Brasil 
exportou para países onde a demanda mundial mostrava-se em declínio. O segundo subperíodo, 
após a acusação de dummping pelos Estados Unidos, indicou uma grande reversão das fontes 
de crescimento das exportações brasileiras de camarão. O crescimento do Market share para 
outros mercados, principalmente da França e da Espanha, decorreu do efeito competitividade e 
do aumento das importações desses países.

Palavras-chave: Constant Market Share; Exportações; Competitividade
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CÓDIGO: HS2118
TÍTULO: O CONFLITO MATERIAL E SIMBÓLICO NO CONTEXTO DA FORMA-SO-
NATA ATONAL
AUTOR: DÉBORAH ALENCAR ADVINCULA D’ASSUNÇÃO
ORIENTADOR: MARCUS ANDRE VARELA VASCONCELOS

Resumo:

Esta é uma pesquisa em andamento e fase de levantamento de dados. A mesma tem como 
objetivo geral investigar o confl ito de idéias musicais bem como a proposição de seu desenvol-
vimento e eventual resolução em obras atonais que se valem da forma-sonata como estrutura. 
Seus resultados servirão como suporte para a composição de obras que utilizem a forma-sonata 
como meio estrutural dramático, e que proponham a resolução do confl ito inicial, valendo-se 
de sistemas não-tonais. A pesquisa foi dividida nas seguintes fases: pesquisa bibliográfi ca (in-
cluindo a ampliação da noção de confl ito, buscando contextos de outras áreas, como as ciências 
sociais e a psicologia), delimitação do repertório, pesquisa musicográfi ca, análise do repertório 
e sistematização e classifi cação dos resultados composição de obras inéditas. O confl ito é um 
tema central nesta pesquisa, pois representa um pensamento mais complexo, na medida em que 
subentende não apenas um elemento de variedade, mas uma declarada oposição de idéias que 
é uma força importante na estruturação do pensamento musical contemporâneo.  A proposta 
e contribuição principal deste estudo é fornecer ferramentas para a compreensão do confl ito 
como elemento material e simbólico na organização de sentido do discurso musical, no con-
texto da forma-sonata atonal. O estudo servirá de contribuição a compositores e pesquisadores 
interessados em investigar o tema do confl ito, bem como o da utilização da forma-sonata na 
música contemporânea.

Palavras-chave: confl ito material e simbólico na forma-sonata da música contemporânea
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CÓDIGO: HS2120
TÍTULO: FESTAS E RITUAIS COMEMORATIVOS: A IDENTIDADE INDÍGENA NO 
IMAGINÁRIO COLONIAL E CONTEMPORÂNEO
AUTOR: JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS

Resumo:

O nosso trabalho tem por conta apresentar uma amostragem de como se deram os ritu-
ais de festividades dos índios que ocuparam o espaço na capitania do Rio Grande, a partir das 
representações holandesas do povo tapuia, tendo em vista seus rituais comemorativos. Pro-
curamos compreender até que ponto o modus vivendi indígena recebeu infl uência européia, 
bem como refl etir acerca desse legado cultural para os dias de hoje. Portanto, nossa análise se 
fundamenta em investigar como ainda persistem marcas da cultura indígena no imaginário con-
temporâneo, manifestado nas festas de alegoria carnavalesca da cidade. Outrossim, buscaremos 
investigar como isso se apresentava nos ritos da época do Brasil colônia, tendo sempre como 
ponto de partida as festividades da época colonial descritas nas crônicas, materiais etnográfi cos 
e antropológicos acerca do tema.

Palavras-chave: Rituais de festividade. Povo tapuia. Imaginário
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CÓDIGO: HS2121
TÍTULO: O ESPAÇO NO SHOW DE TRUMAN: ENTRE O VIRTUAL E O SIMBÓLICO
AUTOR: VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo analisar o discurso do fi lme O Show de Truman 
(Peter Weir, 1998) no sentido de pensar o conceito de espaço simbólico que sem dúvida alguma 
se constitui em temática essencial para a construção e o desenvolvimento da narrativa. Truman 
Burbank (Jim Carrey) é um vendedor de seguros que descobre fazer parte, desde o nascimento, 
de um mundo virtual - um reality show onde ele é o astro principal. Nesse contexto, Truman, 
enquanto sujeito, tem todos os seus referenciais simbólicos e cognitivos criados e construídos 
a partir de uma construção espaço-temporal midiática. A mídia aqui, portanto, atuou como dis-
positivo central para a constituição de sua identidade e de suas relações. Como evidenciado em 
O show de Truman, e assegurado por Silverstone (2008), não é possível escapar ao processo de 
mediação que a mídia executa na formação e relações humanas. Neste sentido, referindo-se aos 
estudos de McLuhan, a mídia torna-se extensão do corpo humano, permitindo o deslocamento 
espaço-temporal antes impensado e construindo assim uma nova perspectiva na atribuição de 
sentido ao mundo dito pós-moderno.

Palavras-chave: Cinema, Espaço Simbólico, Mídia
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CÓDIGO: HS2137
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM 
LINGUAGEM NAS CRENÇAS DE UM PROFESSOR DE ALUNOS COM AUTISMO
AUTOR: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES
CO-AUTOR: JANIELLE GOMES FREIRE COSTA

Resumo:

Autismo, uma sub-categoria do Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, é caracteri-
zado pela presença de prejuízos qualitativos nas áreas de comunicação, interação social e ma-
nifestação de comportamentos restritos e repetitivos (KLIN, 2006). Comunicação Alternativa 
e Ampliada (CAA) contempla uma variedade de métodos e técnicas que complementam ou 
substituem a linguagem oral comprometida ou ausente (NUNES, 2009). A literatura cientifi ca 
evidencia os efeitos promissores no uso de sistemas CAA para o desenvolvimento da comuni-
cação de crianças autistas sem fala funcional (NUNES, 2008). O objetivo dessa pesquisa foi 
descrever as percepções de um professor quanto às habilidades comunicativas de alunos não 
verbais, com autismo antes e após a introdução de um programa de intervenção em linguagem 
utilizando recursos da CAA. O estudo contou com a participação de uma professora de uma 
instituição de Educação Especial da cidade de Natal (RN) e 4 alunos que tinham entre 4 e 6 
anos de idade, com diagnóstico de autismo. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 
semi-estruturadas adaptadas do inventário Social Networks (Blackstone & Hunt Berg, 2003) 
realizadas antes e após o programa de intervenção. Os resultados indicaram mudanças de atitu-
de da docente em relação ao uso do sistema CAA após a intervenção. De acordo com os relatos 
da professora, ela abandonou a idéia de “robotização” da criança usuária de CAA e passou a 
compreender que uma forma de comunicação não anula a outra.

Palavras-chave: Autismo. Comunicação Alternativa. Ensino naturalístico.
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CÓDIGO: HS2139
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DO EMPREGO NAS CIDADES MÉDIAS DO CEARÁ
AUTOR: ELTON CORDEIRO SEVERO
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

A intenção do estudo é mostrar a evolução do emprego formal nos municípios de Crato, 
Juazeiro do Norte e Sobral, através da base de dados da RAIS sobre a quantidade de empregos 
formais, pode-se constatar como os 26 setores do IBGE evoluíram no estado e nestes municípios 
no período de 1990 a 1998. Nesse ensaio são dois os objetivos principais: o primeiro é comparar 
o desempenho dos municípios com o estado e o segundo é fazer uma análise ?intra-muros? de 
cada município. METODOLOGIA: Revisão bibliográfi ca para subsidiar a construção do texto. 
Levantamento dos dados secundários junto ao Relatório Anual de Informações Sociais do Mi-
nistério do Trabalho e do Emprego. Discussão com o orientador e outros profi ssionais ?expert? 
em emprego formal. O trabalho divide-se em cinco partes, a primeira parte do trabalho discorre 
sobre as características do Ceará. A segunda parte apresenta Sobral como importante município 
calçadista. A terceira parte discorre sobre o Crato constatando a criação da Região Metropoli-
tana do Crato (RMC).  A quarta parte refere-se ao Juazeiro do Norte, que é considerada uma 
cidade eminentemente urbana e comercial, destacando-se na indústria de calçados, folheados a 
ouro e confecções. CONCLUSÃO: Nos municípios, constata-se a grande presença do estado no 
incentivo ao setor industrial, e na execução dos serviços de administração pública.

Palavras-chave: emprego formal, indústria, comercio, serviços.
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CÓDIGO: HS2141
TÍTULO: ANÁLISE SOBRE O QUE PENSAM OS DISCENTES COM DEFICIÊNCIA SO-
BRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
AUTOR: MIRELA GRANJA VIDAL MONTEIRO
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS

Resumo:

Historicamente, as pessoas com necessidades especiais percorreram inúmeras etapas no 
que diz respeito às suas práticas na sociedade. Iniciaram esse processo com a exclusão social, 
chegando hoje à busca pela inclusão plena na escola e na sociedade. No âmbito nacional, cria-
ram-se leis e normas que confi rmam e dão suporte à inclusão. Por se tratar de um movimento 
que busca, acima de tudo, que as pessoas com necessidades especiais sejam inseridas em clas-
ses regulares, fi ca constatado que é obrigação da escola matricular e garantir a qualidade da 
educação para todos. Dessa forma, a presente pesquisa possui como principal objetivo analisar 
a visão dos alunos que apresentam defi ciências (visual, auditiva, física e intelectual) sobre a 
educação que lhes é ministrada em classes regulares de ensino, situadas em escolas municipais 
e particulares, em Natal/RN. Tem caráter qualitativo e vem sendo utilizado o método do Estudo 
de Caso e, como instrumento para a coleta dos dados, a entrevista semi-estruturada aplicada 
com os discentes, no ambiente escolar. A partir da investigação até então realizada foi constata-
do que muitos dos sujeitos da pesquisa se sentem bem na escola, enquanto que outros apontam 
para aspectos que acontecem em sala de aula que não condizem com o modelo da inclusão, de-
mandando um aprimoramento. Embora existam inúmeras leis e documentos que apontam para 
uma educação inclusiva, muito necessita ser realizado para garantir o acesso e a permanência 
dos educandos na escola.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Alunos com Defi ciência.
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CÓDIGO: HS2143
TÍTULO: CONTRIBUINDO PARA ANALISAR A VISÃO DOS ESTUDANTES COM DE-
FICIÊNCIA SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
AUTOR: MARIA CILEIDE DOS SANTOS MENEZES
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS

Resumo:

Desde meados do século XX, a educação de alunos com defi ciência vem se processando 
de modo gradual. A partir de então, houve uma signifi cativa melhora no atendimento a esses 
alunos numa perspectiva inclusiva. Por meio do projeto Educação Inclusiva: o olhar dos sujei-
tos com defi ciência, estamos tendo a oportunidade de observar a visão de jovens e adultos com 
defi ciência que estudam ou estudaram em Instituições, públicas e privadas de Natal-RN. As 
análises dos dados da pesquisa, até o presente momento, evidenciam que, dos sujeitos entrevis-
tados, 50% afi rmaram que poucos docentes se preocupam, de fato, em elaborar estratégias de 
ensino, em usar materiais que contribuam para uma melhoria na aprendizagem de seus alunos 
com defi ciência. Há ainda uma grande expectativa dos alunos, de que a escola os veja como 
pessoas capazes de aprender. No caso dos alunos surdos, 45% dos entrevistados, consideram 
ser imprescindível a presença de um intérprete em sala de aula. Para os 15% dos alunos com 
defi ciência física, a principal preocupação é em relação às barreiras arquitetônicas existentes, 
pois consideram necessário ter acesso facilitado até a sala de aula; para 25% dos alunos, que 
apresentam defi ciência visual, o uso de materiais concretos pode fornecer-lhes uma perspectiva 
mais real das disciplinas, e deveria ser algo mais buscado pelos docentes. Para vários entre-
vistados, a inclusão ainda é pouco expressiva, o que mostra que ainda há muito trabalho a ser 
empreendido no âmbito escolar.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Defi ciência.
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CÓDIGO: HS2145
TÍTULO: A ÁREA DAS RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE EM TESES E DISSERTA-
ÇÕES BRASILEIRAS NO CAMPO DE PROJETO DE ARQUITETURA
AUTOR: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI

Resumo:

As Relações Pessoa-Ambiente (RPA) são objeto de estudo da Psicologia Ambiental, cam-
po fi rmado no meio científi co brasileiro na década de 1980 e internacionalmente, atraí arqui-
tetos que utilizam informações da área no reconhecimento do usuário de suas propostas e suas 
necessidades/aspirações. Assim, o projeto de pesquisa analisou teses e dissertações (T&D) no 
campo de projeto de Arquitetura, relacionadas às RPA e elaboradas entre 2000 e 2009, com o 
objetivo de identifi car tal produção e averiguar conceitos e pressupostos teórico-metodológicos 
inerentes às RPA. Metodologicamente, foi feita busca em bancos de dados digitais (PROJE-
DATA e BDTD), sendo selecionadas 17 dissertações (analisadas nesse primeiro momento por 
serem menos complexas e mais numerosas) e 04 teses de 06 universidades brasileiras: UnB, 
USP-SC, USP-SP, UFRN, UFRJ e UPM. Embora a antecipação da entrega do relatório em 03 
meses impossibilite a análise aprofundada dos dados, de modo geral as T&D brasileiras ratifi -
cam o interesse internacional pela área de RPA, mesmo de modo tímido. Nota-se uniformidade 
na metodologia de pesquisa/análise utilizada, geralmente Avaliação Pós-Ocupacional (APO) e 
multimétodos (vistoria técnica/walkthroug, entrevistas, questionários e observação comporta-
mental, mapeamento). Além disso, as RPA permeiam os textos e sua justifi cativa, mas o ponto 
de apoio do referencial teórico não é a literatura nessa área, mas autores que fazem a ponte entre 
RPA e projeto, como Ornstein e Tramontano.

Palavras-chave: Relações pessoa-ambiente; projeto de arquitetura; dissertações.
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CÓDIGO: HS2149
TÍTULO: OS FLUXOS E REDES NO CONTEXTO ECONÔMICO DO TURISMO POTI-
GUAR
AUTOR: RAFAEL VICTOR DE MELO SILVA
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO

Resumo:

No atual debate sobre o turismo, muito tem se discutido sobre os fl uxos que dão dinâmica 
as áreas que apresentam potencialidades para a atividade turística. Os estudos, de modo geral, 
analisam, criticam, e, algumas vezes, chegam a propor intervenções que “minimizem” os efei-
tos perversos, no contexto ambiental, cultural e das relações sociais, destacando a importância 
das políticas públicas e seus efeitos no espaço bem como a atuação do setor privado como o 
grande benefi ciário da relação público e privado apoiado no discurso da geração de emprego e 
renda. Na economia, o turismo é visto como uma atividade que tem forte “efeito multiplicador”. 
No entanto, tem faltado uma discussão mais verticalizada do alcance socioespacial desse efei-
to: estudos que demonstrem como a atividade se sustenta a partir de fl uxos, que muitas vezes 
passam ao largo do “olhar” do visitante e dos estudos acadêmicos. Isto sugere questões como: 
qual alcance espacial da circulação dos recursos advindos da atividade turística? Até que ponto 
o fl uxo dos insumos para o turismo motiva e movimenta economias adjacentes? Qual o nível e o 
volume da mão-de-obra envolvida nas diversas atividades que compõem essas economias? Es-
sas questões foram discutidas, no contexto do desenvolvimento/crescimento do turismo, levan-
do em consideração a produção e comercialização dos produtos advindos das diversas regiões 
do estado e que contribuem para conformação dessa economia sem perder de vista as relações 
de trabalho.

Palavras-chave: Espacialidade; Turismo; Economia; Desenvolvimento.
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CÓDIGO: HS2150
TÍTULO: BALANÇO DE RADIAÇÃO EM REGIÃO DE CAATINGA NATIVA, COMO 
FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE RADIAÇÃO
AUTOR: SAVIO SAMRI LUNA PASCHOAL
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA

Resumo:

A presente pesquisa teve como objetivo principal calcular o valor do saldo de radiação 
(Rn) para a Bacia Hidrográfi ca do Rio Taperoá-PB, NE do Brasil, com base em imagem de saté-
lite Landsat 5, sensor Thematic mapper. Para o estudo foi utilizada uma imagem de 08/08/1991, 
da órbita 215 e ponto 65, com pouca cobertura de nuvens, essa imagem encontram-se disponível 
para o público no sítio virtual do INPE, http://www.dgi.inpe.br/CDSR. O cálculo do saldo de 
radiação foi baseado no SEBAL, um algoritmo efi caz utilizado para estimativa da evapotranspi-
ração de uma superfície qualquer. Em linhas gerais, o comportamento do saldo de radiação para 
a referida bacia é coerente com os resultados obtidos em outras áreas áridas e semi-áridas, com 
valor mínimo de 60,45 W/m2, máxima de 577,44 W/m2 e média de 457,25 W/m2.

Palavras-chave: Bacia do Taperoá, saldo de radiação, SEBAL
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CÓDIGO: HS2153
TÍTULO: A ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS E A LUTA POR DIREITOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE (RESULTADOS DO PROJETO DE PESQUISA)
AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA

Resumo:

Este tem por objetivos estudar o processo no qual ocorreu a anistia no Brasil, investigar 
a trajetória política desses atores políticos após a promulgação da Lei de Anistia de 1979, além 
de analisar o papel desempenhado pela Associação dos Anistiados no Rio Grande do Norte e 
sua importância para a formação de um grupo que se identifi ca como anistiados, mostrando 
assim o resultado de dois anos de projeto. Para tanto se fez necessário o uso de alguns autores 
que nos auxiliam como referencial teórico como Maurice Halbwachs, que diferencia a Memó-
ria Coletiva da Memória Individual; Jacques Le Goff, que desenvolve o conceito de História, 
Memória e Documento/Monumento; Peter Burke, que versa sobre a questão do Micro e Macro 
Poder; José D’Assunção Barros, com o seu conceito de Nova História Política; Hannah Arendt, 
com sua idéia de Ação Política e a diferenciação entre regime Autoritário e Totalitário; Michael 
Pollak, que versa sobre a Memória Traumática e Subterrânea; Éclea Bosi, que trata a respeito 
da Memória de Velhos; Walter Benjamin, que diferencia o Narrador em dois tipos: o camponês 
e o marinheiro; Pierre Nora, que escreverá sobre a questão da Memória e História.

Palavras-chave: Anistia, processo de abertura política, anistiados, memória.
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CÓDIGO: HS2155
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL EM FEIRA DE SANTANA (BA): 
2000-2008
AUTOR: ERICA PRISCILLA CARVALHO DE LIMA
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

Na década de 2000 a economia brasileira passa por fortes mudanças estruturais, a qual há 
o enfraquecimento da teoria Neoliberal e os investimentos estatais voltam-se, principalmente, 
para os setores estratégicos de infra-estrutura. Estas mudanças ao impactarem na economia do 
Brasil, repercutem em seus estados e municípios. Feira de Santana é o segundo município mais 
populoso da Bahia, localizado num dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste, o 
que facilita o direcionamento para Salvador e outras cidades nordestinas. A posição geográfi ca 
favorável do município é o fator crucial para o seu crescimento econômico, uma vez que, este 
tornou-se o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste e um dos primeiros do país, 
atraindo grandes investimentos nacionais. O objetivo deste trabalho é analisar a evolução do 
emprego formal em Feira de Santana, mostrando os setores econômicos e os determinantes cru-
ciais para este processo. A metodologia adotada foi o levantamento de dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego. O período de análise 
mostra que o emprego formal em Feira de Santana cresceu ao longo dos anos, impulsionado 
pelo papel crucial do setor de serviços. Este estudo é um desdobramento de uma pesquisa maior 
sobre cidades médias do Nordeste, cadastrada no CNPQ, e realizada no Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Espaço, Trabalho, Inovação e Sustentabilidade - GEPETIS, coordenado pelo 
Prof. Dr. Willian Eufrásio N. Pereira.
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CÓDIGO: HS2158
TÍTULO: PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM LÍNGUA INGLESA: O USO DE REAC-
TION PAPERS E JOURNALS NA AULA DE LITERATURA TIPO DO PROJETO
AUTOR: LORENA AZEVEDO DE SOUSA
ORIENTADOR: JANAINA WEISSHEIMER

Resumo:

Este estudo tem como objetivo investigar a relação entre letramento, conhecimento me-
talingüístico e a produção oral em inglês como LE. A premissa que norteia essa investigação é  
que o desenvolvimento do letramento em LE está relacionado ao conhecimento metalinguístico 
dos aprendizes e tem um impacto sobre a maneira como os aprendizes processam a língua oral 
a longo prazo (TARONE, 2009; XHAFAJ, 2009; BIGELOW and TARONE, 2004; TARONE, 
SWIERZBIN and BIGELOW, 2006). A amostra consiste de 21 aprendizes de inglês como lín-
gua estrangeira em uma universidade brasileira. Os participantes foram submetidos a duas fases 
de coleta de dados, com um intervalo de doze semanas entre elas. Em cada fase, eles fi zeram 
um teste de leitura e escrita e tiveram de efetuar uma tarefa de produção oral. Além disso, 
o conhecimento metalinguístico dos aprendizes foi avaliado considerando a sua consciência 
morfológica e sintática. A produção oral dos participantes foi medida em termos de fl uência, 
complexidade e acurácia gramatical. Os resultados indicam que existe uma relação positiva 
entre letramento, profi ciência oral e conhecimento metalinguístico em inglês como LE. Quanto 
ao impacto do letramento sobre a produção oral dos aprendizes após as doze semanas de coleta 
de dados, os resultados mostram que ele está relacionado ao aperfeiçoamento da acurácia na 
produção oral dos participantes.

Palavras-chave: letramento, aquisição em L2, produção oral em L2.
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CÓDIGO: HS2161
TÍTULO: MOTIVOS DE ADESÃO E FILIAÇÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO: ESTU-
DO DE CASO NA PASTORAL DA CRIANÇA (NATAL, 2009-2010)
AUTOR: MARCOS ADLLER DE ALMEIDA NASCIMENTO
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA
CO-AUTOR: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA
CO-AUTOR: JUAREZ AZEVEDO DE PAIVA

Resumo:

O trabalho voluntário tem crescido expressivamente e possui um papel importante na 
sociedade. Assim, é importante delinear as motivações que levam voluntários a renunciarem ao 
benefício próprio, doando tempo, potencialidades e talentos em prol do interesse, do bem-estar 
e do desenvolvimento do outro e de coletividades. O presente estudo tem por objetivo, pois, 
pesquisar os motivos e expectativas dos voluntários que atuam na Pastoral da Criança, uma 
organização que opera em todo o território nacional e cujo objetivo principal é desenvolver 
integralmente a criança (da concepção aos seis anos de idade) e, por conseqüência, famílias e 
comunidades. A pesquisa foi realizada junto a voluntários da Pastoral da Criança ligados a vinte 
e cinco paróquias da cidade de Natal/RN distribuídas entre vários bairros desta cidade. Foi cole-
tado um total de 157 questionários. O instrumento de coleta de dados aplicado foi um questio-
nário de perguntas fechadas elaborado a partir da análise dos resultados qualitativos obtidos em 
estudo anterior desenvolvido por Souza, Medeiros e Fernandes (2006). O tratamento dos dados 
foi feito a partir de medidas estatísticas (média e desvio-padrão) - na primeira seção - e utiliza-
ção de percentagens - na segunda e terceira seções. Os perfi s “afetivo” e “altruísta”predominam 
na realização do trabalho voluntário, caracterizando um voluntariado com interesse no resgate 
da cidadania e elevado grau de abnegação.

Palavras-chave: Pastoral da Criança, trabalho voluntário, perfi l.
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CÓDIGO: HS2163
TÍTULO: SIMULAÇÕES ‹POSITIVAS› DA NEGAÇÃO
AUTOR: SANDERSON MOLICK SILVA
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES

Resumo:

Historicamente, a problemática a respeito do papel da negação na lógica possui raízes 
profundas. Uma das motivações para tal empreitada surgiu com a necessidade de conhecer o 
poder de expressão das lógicas positivas (lógicas sem o operador de negação como símbolo 
primitivo) e, com isso, explorar as relações entre os conceitos de trivialidade e derivabilidade. 
Deste modo, o cerne do problema, a que nos dedicamos, reside em identifi car as consequências 
sofridas por um sistema lógico formal ao retirarmos o operador de negação de sua linguagem 
primitiva, bem como as ferramentas inferenciais vinculadas a esse operador. Haveria outras 
formas de expressar a negação dentro de uma lógica positiva? Conseguiria essa lógica expres-
sar/dizer o mesmo que as lógicas que contém a negação? Quais são os limites expressivos de 
uma lógica positiva? O projeto, Simulações “positivas” da negação, possui como objetivo o 
estudo dessa problemática. Para tanto, a abordagem utilizada é desenvolvida a partir de uma 
fundamentação fornecida pela Teoria da Prova. De forma que, a negação é defi nida a partir do 
operador de implicação, assim, defi nimos ¬A = A-->F. Com isto, afi rmar a falsidade de uma 
sentença signifi ca afi rmar que a sua veracidade implica outra sentença qualquer. O propósito 
dessa abordagem é fornecer um tratamento sintático ao problema. Portanto, este trabalho pre-
tende apresentar alguns dos resultados obtidos concernentes ao problema.

Palavras-chave: Lógica, Negação, Teoria da Prova
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CÓDIGO: HS2165
TÍTULO: DINÂMICA DAS CIDADES MÉDIAS: O PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DE CAI-
CÓ/RN
AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS

Resumo:

O fenômeno urbano, expresso em escala global, vem demonstrando expressiva impor-
tância dentro da Geografi a, considerando que a cidade passa por processos contínuos, apre-
sentando uma série de características, dentre as quais se destacam a expansão do sítio urbano 
e a implementação e/ou aprimoramento da sua infra-estrutura. O presente trabalho objetiva 
analisar a cidade de Caicó, sendo ela uma cidade média, considerando os aspectos da dinâmica 
socioespacial empreendida no contexto de consolidação da urbanização e reestruturação. Para 
isso, tem-se como referência teórica Carlos (2005), Corrêa (1995), Morais (1999) e Santos 
(1989). O desenvolvimento metodológico pautou no levantamento de informações estatísticos 
publicadas pelo IBGE, IDEMA, SEBRAE e FIERN sobre os aspectos demográfi cos e econô-
micos, na observação in loco, no registro fotográfi co e nas entrevistas. A partir das informações 
coletadas pudemos compreender como os processos sócio-espaciais que envolvem a cidade de 
Caicó consolidaram a sua condição de centro regional com um raio de infl uência que recobre o 
Seridó potiguar e alguns municípios da Paraíba.

Palavras-chave: urbano, ciadade média, socioespacial
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CÓDIGO: HS2167
TÍTULO: DOS DOIS LADOS DO ATLÂNTICO: SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DAS CI-
DADES DO NATAL E DAKAR NUMA PERSPECTIVA COMPARADA
AUTOR: VIVIANE ALBUQUERQUE SILVA DE FRANCA
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA

Resumo:

Este relatório apresenta os resultados do trabalho por mim realizado referente ao levanta-
mento de dados bibliográfi cos necessário à formação de um banco de dados capaz de subsidiar 
uma pesquisa mais ampla, envolvendo as cidades de Natal e Dakar, capital do Senegal, tal qual 
exposto nos objetivos da pesquisa na qual o meu Plano de Trabalho se insere. O levantamento 
dos dados acima citado foi feito exclusivamente via internet e concentrou-se na busca de ma-
terial referente à cidade de Dakar, no Senegal, já que o levantamento do material referente à 
cidade do Natal, no Brasil, já estava a disposição a partir de pesquisas anteriores, bem como do 
próprio andamento da presente pesquisa desde 2008. Os dados levantados foram catalogados e 
armazenados em CD a fi m de facilitar o acesso do material pelos demais membros da pesquisa. 
Minhas atividades incluíram, ainda, a análise de algumas das fontes levantadas por meio de 
traduções e fi chamentos como fase preparatória para o projeto de pesquisa maior, já referido 
neste resumo.

Palavras-chave: Levantamento bibliográfi co, Banco de dados, Dakar, Natal.



HS - Humanas e Sociais

63

CÓDIGO: HS2174
TÍTULO: A MÍDIA NOS JOVENS NATALENSES NA CONSTRUÇÃO DA SUA IMAGEM 
CORPORAL
AUTOR: THIAGO TAVARES DAS NEVES
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA

Resumo:

A pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência - Sentidos Midiáticos da Subjetividade 
Juvenil” propôs, nesta etapa, uma análise detalhada dos questionários e da observação etnográ-
fi ca. A partir dessas análises pretende-se visualizar de que forma as represetações mídiaticas 
infl uenciam o jovem natalense, principalmente na construção da sua imagem corporal, com 
base na percepção de sí relatadas nos questionários e a partir do olhar etnográfi co nos locais de 
fl uxo visitados.

Palavras-chave: Mídia; jovem; corpo; subjetividade.
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CÓDIGO: HS2175
TÍTULO: A GRAVURA POPULAR COMO INSTRUMENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFI-
CA: XILOGRAVURAS ESQUECIDAS E DESPREZADAS
AUTOR: SOFIA PORTO BAUCHWITZ
ORIENTADOR: EVERARDO ARAUJO RAMOS

Resumo:

Devemos as poucas informações que temos da vida de zincogravadores como Avelino 
Costa e Lauro Batista  a Liêdo Maranhão, colecionador e estudioso da cultura popular. Ele fez 
o primeiro estudo sobre folhetos de cordel, em que constam entrevistas com os editores e al-
guns gravadores da época áurea da Literatura de Cordel. As poucas, mas valiosas, informações 
proporcionadas por Liêdo Maranhão nos permitem analisar as gravuras produzidas por esses 
zincogravadores de forma aberta e não estereotipada. No painel que se apresentará no CIC, 
se tentará esboçar, num primeiro momento, as características históricas das ilustrações para a 
Literatura de Cordel brasileira e as ilustrações para publicações infantis em geral. Depois, pas-
sando a focar a história brasileira, o objetivo é, apoiando-se em fontes iconográfi cas e textuais, 
estabelecer uma relação entre o universo de cordel e o universo infantil da primeira metade do 
século XX, mostrando que publicações e que histórias inspiraram o cordel brasileiro. Para tanto 
o painel conterá: a) principais dados históricos para se entender a trajetória da literatura de cor-
del. b) informações sobre os zincogravadores Avelino Costa e Lauro Batista, bem como sobre 
suas obras. c) ilustrações de cordéis e livros infantis em diferentes épocas e contextos.

Palavras-chave: Gravura Popular, literatura de cordel, livro infantil.
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CÓDIGO: HS2180
TÍTULO: TRADIÇÃO LITERÁRIA LOCAL E PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO: TEN-
SÕES NO TEXTO POÉTICO
AUTOR: JOAQUIM ADELINO DANTAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO

Resumo:

Com o surgimento do jornal A República, no ano de 1891, em Natal, uma nova voz poé-
tica surgia dentro do cenário da tradição literária do Rio Grande do Norte: começavam as con-
tribuições artísticas e jornalísticas do então jovem Henrique Castriciano. Desde o momento em 
que se une ao corpo de colaboradores do referido periódico, até o ano de 1903, publica larga-
mente seu material em poesia, mas sem abandonar também sua escrita em prosa, suas crônicas, 
contos, ensaios e até alguns textos teatrais. Devido a sua saúde sempre debilitada pela tuber-
culose, passou grande parte da vida lidando com a idéia de uma morte eminente e mudando-se 
de cidade em busca de uma cura. Esse carma infl uenciou não só a sua postura enquanto pessoa, 
tornando-o um homem solitário e quieto, mas também a sua produção artística. Este trabalho 
pressupõe-se uma investigação sobre a infl uência da lida com a doença e com o isolamento vi-
vidos por Henrique Castriciano dentro de sua escrita artística, verifi cando a construção do signo 
da doença em suas publicações poéticas.

Palavras-chave: Henrique Castriciano, Poesia, Signo da doença, Produção literária
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CÓDIGO: HS2181
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL
AUTOR: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA

Resumo:

Na pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência - Sentidos Midiáticos da Subjetividade 
Juvenil” procura-se interpretar as imagens (de jornais, revistas e fotográfi cas) com recursos de 
análise fenomenológica das atitudes, posturas corporais e apresentação visual dos jovens em 
locais de observação etnográfi ca; como também com recursos de análise semiótica com rela-
ção a conteúdo, forma, texto e contexto. Objetiva-se ainda relacionar o número de imagens e o 
que nelas é representado com os eixos conceituais de interpretação: mídia, corpo e consumo. 
Efetua-se uma aproximação multimetodológica e multidisciplinar e a análise qualitativa, que 
abrange observação etnográfi ca, análise e interpretação de imagens midiáticas (semiótica, de 
discurso e de conteúdo) e a expressão dessas imagens em produções culturais, atitudes e estilos 
de apresentação visual dos jovens urbanos natalenses. Ao observar os jovens urbanos por suas 
múltiplas imagens, amplia-se a compreensão dos seres humanos em suas relações consigo mes-
mos e entre si, bem como com os fenômenos e processos midiáticos das sociedades ocidentais 
do presente, mais especifi camente o mundo juvenil, que é moldado pela cultura midiática e a 
cultura da imagem.

Palavras-chave: Imagem Fotográfi ca, Jovens Natalenses, Corpo, Mídia, Consumo
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CÓDIGO: HS2183
TÍTULO: A CURADORIA EM NATAL: UMA BREVE HISTÓRIA
AUTOR: MARIANA MARANHOLI ZULIANELI ANDRADE
ORIENTADOR: VICENTE VITORIANO MARQUES CARVALHO

Resumo:

A curadoria é uma área ainda pouco conhecida e teorizada no país, de modo que hoje exis-
te apenas um curso em nível de terceiro grau, em São Paulo-SP, que capacita para a profi ssão, 
de forma mais especifi ca. A prática de curadoria, durante muito tempo, esteve restrita a museus, 
correspondendo às atividades de manutenção de acervo e realização de exposições esporádicas. 
Hoje, os espaços e suas formas de atuação se diversifi caram para além dos museus, estando 
presente em diversas galerias, em salões de arte, nos ciber espaços de arte, e ainda de forma au-
tônoma, nos casos dos profi ssionais que se dizem vocacionados para este fazer artístico. Assim, 
muitos são os entendimentos sobre o que pertence ou não ao fazer curatorial, permanecendo 
uma fragmentada discussão sobre o assunto, que gira em torno de visões particularizadas sobre 
conceitos de arte e mercado da arte. O presente trabalho objetiva, então, traçar o caminho que 
esta atividade percorreu e percorre na cidade de Natal-Rio Grande do Norte, visto que essa 
prática em artes é pouco conhecida, não historiada e analisada, mesmo em nível de Brasil. Para 
tanto, será realizada a compilação de material bibliográfi co e fontes documentais constantes no 
que há disponível no Grupo Matizes, e a ampliação deste corpus documental, no que se inclui a 
realização de entrevistas semi estruturadas que serão fi lmadas e reunidas para formação de uma 
videoteca sobre o tema curadoria.

Palavras-chave: Palavras-chave: História da arte, curadoria, Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: HS2187
TÍTULO: OS GÊNEROS DISCURSIVOS E SUA ABORDAGEM NO LIVRO DIDÁTICO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO BÁSICO
AUTOR: FERNANDA DE MOURA FERREIRA
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES

Resumo:

Tendo em vista que o Livro Didático está presente nas salas de aula do país e esse instru-
mento é largamente utilizado nelas, o projeto de pesquisa “GÊNEROS DISCURSIVOS: PRO-
DUÇÃO, CIRCULAÇÃO, LEITURA E ANÁLISE EM SALA DE AULA” tem por objetivo 
analisar como o Livro Didático trabalha a temática do gênero discursivo enquanto categoria que 
norteia as atividades de ensino de língua, atentando para atividades de leitura e escrita propos-
tas por tal material. Visa observar como se dá a abordagem e o tratamento quanto aos gêneros 
discursivos, também como são solicitadas as atividades de leitura e escrita tendo o gênero como 
organizador dessas atividades. Concepções como língua, linguagem, gênero discursivo/textu-
al, comunicação e oralidade também são analisadas com fi ns de averiguar o que o manual se 
propõe a fazer e o que ele realmente faz. O arcabouço teórico utilizado para a realização deste 
trabalho pauta-se em uma abordagem bakhtiniana dos gêneros do discurso (BAKHTIN 2003); 
vê a linguagem enquanto interação, diálogo e entende o sujeito como constitutivamente dialó-
gico. Esta pesquisa é de caráter qualitativo-interpretativista.

Palavras-chave: livro didático, ensino, gênero discursivo, leitura e escrita.
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CÓDIGO: HS2188
TÍTULO: POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL DO RIO GRAN-
DE DO NORTE: UM ESTUDO SOBRE A REMUNERAÇÃO SALARIAL
AUTOR: MONICA MOREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA

Resumo:

Este trabalho decorre de uma pesquisa maior por meio de um Projeto desenvolvido, insti-
tucionalmente, entre dez IES e coordenado pela USP. O objeto em foco, neste estudo, objetiva 
compreender a composição da remuneração dos professores da rede pública estadual do Rio 
Grande do Norte após a implantação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR). 
Os procedimentos metodológicos são compostos de pesquisa bibliográfi ca e documental utili-
zando, principalmente, a Lei Complementar n° 322/2006 que dispõe sobre o Estatuto e Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual do Rio Grande do Norte. 
Dentre as referências teóricas, utilizamos autores como Monlevade (2000), Farenzena (2006), 
França (2009), Araújo (2009) e Ferreira (2009) que abordam as temáticas do Financiamento e 
da Valorização do Magistério na Educação Básica. Com base na análise da Lei Complementar 
n° 322/2006 podemos observar que 2.587 professores com formação em Nível Médio apresen-
tam um percentual de 16,26% de acréscimo salarial, em que seus vencimentos passam de R$ 
533,28 para R$ 620,00. Já os 2.106 professores com Licenciatura, apresentaram um percentual 
de acréscimo salarial de 30,87%, passando de R$ 663,24 para R$ 868,00. O estudo em foco 
evidencia uma pequena melhoria na remuneração dos professores da rede pública estadual de 
ensino que embora seja insatisfatória, tem perspectivas de melhoras com a implantação da Lei 
n° 11.738/2008 que regulamenta o Piso Salarial Nacional.

Palavras-chave: Financiamento da educação. Remuneração de professores. PCCR.



HS - Humanas e Sociais

70

CÓDIGO: HS2189
TÍTULO: GESTÃO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A REFERENCIA “QUALIDADE” 
NA INSTITUCIONAL DE ENSINO NOSSA SENHORA DA GUIA - PARNAMIRIM/RN
AUTOR: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA

Resumo:

Este trabalho analisa a política educacional tendo como eixo a gestão escolar  da Institui-
ção Municipal Nossa Senhora da Guia - Parnamirim/RN a ser considerada de boa qualidade. 
Dados estatísticos do INEP - IDEB demonstram um índice satisfatório da Prova Brasil (5,6) 
com relação ao Estado RN, no ano 2007. Estudou-se também a gestão escolar democrática que 
acontece a partir da formação de colegiados que atuam em um regime de colaboração com a di-
reção da escola na perspectiva da participação conjunta nas ações administrativas, pedagógicas 
e fi nanceiras. Desenvolveu-se, pois, um estudo bibliográfi co relativo ao tema e entrevistas pon-
tuadas por questões semi-abertas com os atores dos colegiados participantes da pesquisa: pais, 
professores, funcionários e a diretora da escola. Verifi cou-se que a política de descentralização 
fi nanceira teve efeito positivo, dando maior autonomia á escola. Autonomia esta sempre citada 
nos planos de ações do governo, como por exemplo, no Plano Nacional de Educação e no Plano 
de Desenvolvimento da Educação que visam sempre à melhoria da qualidade da educação bra-
sileira. As informações suscitadas conduzem aos resultados: uma gestão democrática parcial e 
resultados de aprendizagem e de gerenciamento dos planos satisfatoriamente. Porém, ocorrem 
algumas difi culdades de ordem burocrática, escassez de recursos e de materiais específi cos para 
atender a ação pedagógica.

Palavras-chave: Política Educacional; Qualidade da Educação; Gestão Democrática.
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CÓDIGO: HS2190
TÍTULO: DA AQUISIÇÃO DO TERRENO AO FINANCIAMENTO DAS UNIDADES: DU-
ALIDADES NA AÇÃO DOS INSTITUTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - IAPS - 
EM NATAL
AUTOR: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

A política habitacional do Governo Vargas (1937-1964) previa o fi nanciamento de mora-
dias aos trabalhadores, pelos IAPs, segundo vários planos. O “plano A” abrangia as operações 
de caráter social, nas quais se recomendava a locação dos imóveis. Em Natal, no entanto, a 
pressão em função do aumento da demanda por habitações e a conseqüente expansão do mer-
cado de terras alterou a dinâmica de atuação desses órgãos na cidade. Compreender a relação 
entre a formação do mercado de terras e as mudanças nos fi nanciamentos dos IAPs é o objetivo 
do trabalho. A análise se estrutura a partir do estudo do Conjunto Nova Tirol, com base nos 
dados dos processos prediais dos IAPs, arquivados no INSS-RN. Esse conjunto consistiu numa 
proposta inovadora do IAP dos comerciários - IAPC -, que ao idealizar a construção de 40 ca-
sas, 8 blocos de apartamento com lojas, áreas livres, e equipamentos coletivos, numa quadra 
do bairro “nobre” do Tirol, introduziu uma nova perspectiva de ocupação do solo em Natal à 
época. O terreno, adquirido por compra a um particular em 1942, passou por signifi cativa valo-
rização nos 16 anos transcorridos até o fi nanciamento, em 1958. A venda das unidades por valo-
res elevados pressupunha sua compra por comerciários de renda média e alta. Nesse sentido, o 
empreendimento assumiu, em função do desenvolvimento do mercado imobiliário, um caráter 
atuarial (como investimento dos recursos previdenciários), o que evidencia o aspecto dual da 
ação dos IAPs na habitação social em Natal.

Palavras-chave: Política habitacional, mercado de terras, conjunto residencial
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CÓDIGO: HS2191
TÍTULO: LOGOS & CULTURA
AUTOR: ANDRÉ VINÍCIUS NASCIMENTO ARAÚJO
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON

Resumo:

Se quisermos analisar o desenvolvimento que um pensador desencadeia no campo do co-
nhecimento, em termos de originalidade e atualização, não podemos perder de vista a estrutura 
em que ele está inserido e da qual se apropria. Há toda uma tradição que o antecede, tradição 
composta por diversos pensadores que seguindo cada um suas linhas de investigação próprias, 
embora no mesmo contexto de pensamento de sua tradição, criam conceitos. Antes que um pen-
sador possa desenvolver seus conceitos deve aprofundar-se no conhecimento de todo um com-
plexo conceitual, compreender o logos, para que possa fazer críticas a alguns pontos ou apoiar-
-se em outros seguindo suas intuições fi losófi cas. Partindo dessa noção de desenvolvimento do 
logos através dos conceitos, analisemos agora a fi losofi a de Aristóteles. Sabemos que foi um 
pensador que explorou diversos campos do conhecimento, estudou profundamente a tradição 
que o antecede, que soube transformar em um sistema amplo e original. Tamanha é a impor-
tância de seu complexo conceitual, que diversas foram as tradições que incorporaram conceitos 
do estagirita em suas traduções. O que se busca na presente pesquisa é estudar a contribuição 
de Aristóteles para o logos, de acordo com a leitura de pensadores contemporâneos, os quais, 
vêem nos instrumentos de investigação do pensador grego, uma pluralidade metodológica cujos 
conceitos dialogam com diversos campos do conhecimento na contemporaneidade.

Palavras-chave: Logos, Cultura, Aristóteles
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CÓDIGO: HS2192
TÍTULO: OS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE NA-
TAL: UMA REFLEXÃO SOBRE CONCEPÇÕES GEOGRÁFICAS E ORGANIZAÇÃO DI-
DÁTICO-PEDAGÓGICA
AUTOR: VERONICA NOGUEIRA MARQUES
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR

Resumo:

Entendendo o livro didático como uma ferramenta de ensino, que veicula conhecimentos 
sistematizados, o trabalho objetiva investigar as concepções geográfi cas que orientam o refe-
rencial teórico-metodológico dos conteúdos escolares e compreender as apreensões teóricas 
dos professores sobre tais concepções. Defi ne-se como uma pesquisa qualitativa do tipo et-
nográfi ca que se ancora na revisão bibliográfi ca, na análise documental de livros didáticos de 
Geografi a e entrevistas. O campo empírico da investigação foi duas escolas da rede municipal 
do Natal (Zonas Leste e Oeste), sendo dois professores do 5º ano do Ensino Fundamental os 
sujeitos desse estudo. A concepção geográfi ca que orienta os conteúdos escolares dos livros 
analisados é a Concepção Geográfi ca Tradicional, sugerindo um ensino por associação, em-
basado na memorização de defi nições prontas, que apelam para a objetividade e descrição dos 
fenômenos, proporcionando ao aluno uma visão fragmentada e superfi cial da relação natureza-
-sociedade-trabalho-cultura, negando-o, assim, uma compreensão crítico-refl exivo da interface 
entre tais conceitos. Verifi camos também que, as duas entrevistadas, desconhecem as concep-
ções teórico-metodológicas que orientam o ensino de Geografi a, o que implica na ausência de 
questionamento sobre os conteúdos de ensino veiculados nos livros didáticos, transmitindo-os 
sem refl exão dos referenciais que norteiam os seus aportes teórico-metodológicos e a lógica das 
suas organizações didático-pedagógicas.

Palavras-chave: Livro didático. Ensino de Geografi a no 5ºano. Concepções geográfi cas.
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CÓDIGO: HS2193
TÍTULO: COGNIÇÃO E PRÁTICAS DISCURSIVAS: A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE
AUTOR: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA

Resumo:

Com o advento das ciências cognitivas, a linguagem passa a ser vista como o elemento 
que possibilita a construção dos aspectos sócio-histórico-culturais, compartilhados em nossa 
(inter)ação no (e com) o mundo. Percebendo dessa forma os processos de construção dos sen-
tidos, consideramos fundamentais aspectos como contexto, cognição e corporalidade. No uso 
da linguagem como ferramenta de categorização, damos forma ao que chamamos de realidade. 
Essa tendência aponta para a pós-modernidade e sua episteme, marcada pela visão do todo, da 
complexidade e da interação, em detrimento da separação, do dicotômico e da redução.

Palavras-chave: Linguagem, Cognição, Sentido
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CÓDIGO: HS2198
TÍTULO: OS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE MUDANÇA EM PROJETO DE DE-
SENVOLVIMENTO RURAL: O CASO DO PROJETO BAIXO-AÇÚ/RN
AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA

Resumo:

A racionalidade dos arranjos institucionais que apóiam determinadas propostas de mu-
danças, como são as políticas públicas, estão submetidas ao desempenho institucional, à natu-
reza das respostas que podem dar os grupos sociais, produtos que são dos interesses que se esta-
belecem localmente. O Estado do Rio Grande do Norte, particularmente, que vem sendo objeto 
de esforços signifi cativos na aplicação de recursos públicos e privados, não foge a essa regra. 
Durante vários anos realizaram-se maciços investimentos na infra-estrutura do setor produtivo, 
gerando espaços dinâmicos em algumas sub-regiões. Assim ocorreu com o Pólo de Fruticul-
tura Açu/Mossoró e mais especifi camente com a região que compreende o Baixo - Açu/RN, 
local onde se desenvolveu a pesquisa. Passados mais de 30 anos do início dessa experiência de 
intervenção, os resultados alcançados apontam para o desvirtuamento entre os objetivos que 
nortearam o projeto de intervenção (na região do Baixo - Açu tem o “Projeto Baixo - Açu”) e 
os resultados efetivamente alcançados. Com base no conceito de Ambiente Institucional (BAS-
TOS, 2006) e numa apropriação maior da literatura sobre a teoria institucional focada na socio-
logia das organizações, este estudo pretende fazer uma avaliação da efetividade dessa política 
vis a vis propósitos de mudança, bem como analisar os mecanismos institucionais responsáveis 
pelo forjamento de tais mudanças no “Projeto Baixo - Açu”, tentando compreender o processo 
histórico de implementação do mesmo.

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural; Mecanismos Institucionais; Projeto Baixo Açu.
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CÓDIGO: HS2201
TÍTULO: O GÊNERO ENSAIO E SEUS DIFERENTES SEGMENTOS: UM ESTUDO SÓ-
CIO-RETÓRICO EM ALLAN POE
AUTOR: ALLANA THAÍSA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS

Resumo:

Segundo a autora Carolyn R. Miller(1984, p.38), “os gêneros são formas de inserção 
sócio-cultural”. A partir disso, pode-se afi rmar que a efi cácia da linguagem perante as relações 
humanas permite a cada indivíduo um livre controle no repasse de suas intenções para os de-
mais e assim para a construção de argumentos a serem expressos na sua escrita. O ensaio, traz 
em sua carga essa tipologia textual advinda do argumento com escritos que podem vir a criticar, 
elogiar, sugerir, informar ou não. Escolhemos alguns ensaios escritos por Edgar Allan Poe, tais 
como “Astória”, “Excertos da “Marginalia”, “Filosofi a do Mobiliário” e “Criptografi a”. Para 
subsidiar essa análise procedemos a um vasto estudo sobre retórica a partir de textos de autores 
como Maria Inez Matoso Silveira, Mikhail Bakhtin, Ann Maria Gill e Karen Whdbee. À luz dos 
estudos retóricos desenvolvidos é perceptível que a crítica é uma “chave” para a escrita presente 
nesses ensaios, sejam elas construtivas ou não, sempre levam a alguma discussão coberta de 
argumentos que a todo o momento podem ser entendidos como um diálogo entre autor e leitor. 
Assim sendo, para que isso ocorra, a linguagem deve ser sempre objetiva e demonstrar bases 
fortes naquilo que foi apresentado. Nesse ponto, os ensaios de Allan Poe fazem com que o lei-
tor seja capaz de assimilar o sentido do conteúdo passado e com isso possa criar suas próprias 
idéias acerca dos argumentos oferecidos.

Palavras-chave: Ensaio, Retórica, Gênero dicusivo
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CÓDIGO: HS2207
TÍTULO: O VÃO DO CONCRETO NO DESVÃO DO ABSTRATO
AUTOR: FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO

Resumo:

Em presença de suas características, percebe-se, na poesia concreta, uma poesia forte-
mente armada pela crítica, não de forma direta em comentários, mas diferenciada literariamen-
te, trazendo por trás do véu poético, a verdade nua e crua, na visão do poeta ou do leitor, sobre 
os problemas sociais e do mundo, e dinâmica, do grego dynamike, que signifi ca forte, consti-
tuindo um paralelo sinonímico com o termo concreto ou concretista. Estabelecendo-se nesses 
caracteres, surge a poesia do poeta goiano Gilberto Mendonça Teles, tendo em vista que ele 
recebeu infl uências diretas da Geração de 45. O presente trabalho mostrará essas infl uências, e o 
que elas garantiram para que sua obra seja preenchida de peculiaridades que permitem diversos 
estudos, como o silêncio poético, a representação feminina, o erotismo, a semiótica, e outras 
que a tornam distante das obras dos poetas de mesmo plano.

Palavras-chave: Concretismo, Poesia Concreta, Gilberto Mendonça Teles
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CÓDIGO: HS2211
TÍTULO: A ÁREA DAS RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE EM TESES E DISSERTA-
ÇÕES BRASILEIRAS NO CAMPO DA PSICOLOGIA
AUTOR: RAFAEL PACHÊCO FERNANDES DE NEGREIROS
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI

Resumo:

Inserido em um projeto maior que investiga a produção recente da pós-graduação brasi-
leira ligada à área das relações pessoa-ambiente, esse projeto de pesquisa estudou a produção 
acadêmica ligada a essa área no campo da Psicologia, entre 2000-2009. O projeto visa iden-
tifi car os temas, as palavras-chave utilizadas e os principais elementos teórico-metodológicos 
explorados nesses trabalhos. Foram pesquisadas teses e dissertações disponibilizadas nos acer-
vos da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Brasileiras (BDTD), assim como o material 
encontrado através do currículo Lattes de docentes atuantes na área. Foram usadas como lo-
calizadores as palavras: psicologia ambiental, relação pessoa-ambiente, cognição ambiental, 
behavior settings, multimétodos, que deveriam estar presentese no título, nas palavras-chave 
ou no resumo do autor. Verifi cou-se, ao todo, a presença de cinqüenta e três (53) trabalhos nas 
condições pré-estabelecidas, sendo trinta e nove (39) dissertações e quatorze (14) teses. Embora 
o trabalho proposto esteja em fase inicial (devendo ter continuidade no próximo ano), espera-
-se que a sistematização de informações proporcionada por esse projeto possibilite uma melhor 
compreensão da produção brasileira nesse campo, defi nindo parâmetros, e gerando um panora-
ma das principais tendências da produção acadêmica.

Palavras-chave: relação pessoa-ambiente; pós-graduação; teses; dissertações
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CÓDIGO: HS2213
TÍTULO: A EXPANSÃO DO PROJEDATA / BIBLIOTECA DIGITAL EM PROJETO DE 
ARQUITETURA
AUTOR: MARIANA NOBRE DA COSTA
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO

Resumo:

A pesquisa visa a expansão do PROJEDATA que consiste num banco de informações, 
imagens e produção de conhecimentos em projetos de arquitetura, vinculado à base de pesquisa 
do grupo PROJETAR. A ênfase do Banco de Dados está na produção de conhecimentos em 
projeto de arquitetura e tem como objetivo reunir conteúdos no que se refere à dimensão da in-
formação documental específi ca do projeto de arquitetura. O PROJEDATA utiliza a ferramenta 
D-Space e funciona para consulta on-line pela internet. A disponibilidade na rede de internet de 
concursos públicos de projeto de Arquitetura realizados no Brasil aumentou consideravelmente 
e por isto, as informações, no campo da pesquisa, foram coletadas na internet, tendo como refe-
rência temporal o ano de 2002 aos dias atuais. Na primeira parte da pesquisa foram realizadas 
buscas on-line em sites relativos a concursos públicos no Brasil. As principais fontes de busca 
foram: VITRUVIUS E CONCURSOS DE PROJETO. A seleção para o desenvolvimento da 
pesquisa se baseou na escolha dos concursos que continham mais informações acessíveis. Após 
o levantamento dos concursos elaborou-se uma fi cha de cadastro geral e outras específi cas para 
os classifi cados para serem inseridas no site do grupo projetar, junto com os documentos base 
do concurso. A atual fase da pesquisa consiste na continuação da sistematização de informações 
de novos concursos e seu cadastramento no banco de dados.

Palavras-chave: banco de dados, concurso de projeto, projeto de arquitetura.
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CÓDIGO: HS2214
TÍTULO: RAÇA, ETNICIDADE E TERRITORIALIZAÇÃO: VALE DO RIO CEARÁ MI-
RIM, RN - PESQUISA DOCUMENTAL
AUTOR: PRISCILA CHIAPPETTA RIBEIRO BASTOS
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE

Resumo:

Essa pesquisa de cunho etnohistórico visa à análise de um conjunto de comunidades ne-
gras rurais cujos membros estejam se auto-reconhecendo como quilombolas na região do vale 
do rio Ceará-Mirim. Frente à discussão contemporânea da Antropologia brasileira e das demais 
Ciências Sociais sobre a emergência e mobilização de comunidades quilombolas, o projeto 
deverá abordar as questões teóricas de racialização, etnicidade e construção de identidades, 
organização social e política, além das políticas públicas. Não obstante, a realização da pesqui-
sa documental é de extrema importância para a compreensão e reconstrução de tal processo. 
Desse modo, considerando a proposta de uma pesquisa de antropologia histórica, delineada 
no projeto do professor orientador, estou desenvolvendo a investigação, preliminarmente, de 
documentação que se encontra em instituições arquivísticas de Natal (no Arquivo Público do 
Estado do Rio Grande do Norte e na Cúria da Catedral Metropolitana). Nos últimos meses me 
dediquei à análise dos documentos e relatórios da Província do Rio Grande do Norte no período 
imperial (sobretudo de 1835-1889) (material pertencente ao arquivo da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro), em busca de relatos sobre escravidão e relações étnicas (em especial na região 
de Ceará-Mirim). Temos em vista a continuidade da pesquisa em outras fontes e novos docu-
mentos, para assim desenvolver uma posterior confrontação dos dados a serem coletados com 
os que já obtivemos.

Palavras-chave: Etno-história; etnicidade; quilombo; vale do Ceará-Mirim.
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CÓDIGO: HS2217
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES NAS LETRAS DO INTELECTUAL 
TRISTÃO BARROS COMO IMAGENS DE SI
AUTOR: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS

Resumo:

O presente exercício de pesquisa tenciona ao aprendizado na iniciação científi ca, de como 
proceder diante de um acervo literário repleto de conhecimentos acerca de uma determinada 
época e de uma cidade específi ca. Estamos falando da produção literária do intelectual Tristão 
Barros, de suas letras divulgadas nos jornais O Porvir e O Galvanopolis e na revista literária 
Ninho da Letras entre 1920 e 1930, enquanto este esteve na cidade de Currais Novos. Dando 
continuação ao trabalho de pesquisa anteriormente desenvolvido AS MUITAS VOZES DO 
INTELECTUAL TRISTÃO BARROS NA CONFIGURAÇÃO DE UM IDEAL DE MODER-
NIDADE EM CURRAIS NOVOS (1920-1930), objetivamos ao aprofundamento das análises 
nas leituras dos textos de Tristão Barros, com o pensamento a uma maior apreciação dos seus 
autores-narradores, de suas distinções e aproximações. Assim, pretendemos produzir uma lei-
tura que possa defender o caráter multifacetado da obra deste intelectual, uno e plural, arquiteto 
de um projeto literário em que ocorre a divisão de sua personalidade, corroborando para uma 
melhor adequação às vozes dos diversos tipos humanos que procurou representar em seu fazer 
enquanto imagens de si. Este estudo está vinculado à Base de Pesquisa Cultura e Educação no 
Seridó norte-rio-grandense e insere-se no Projeto de Pesquisa A modernidade curraisnovense 
nas letras do intelectual Tristão Barros (1920-1930).

Palavras-chave: Tristão Barros, multiplicidade, heterônimos, moderno e tradicional.
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CÓDIGO: HS2218
TÍTULO: A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE (1950-1980)
AUTOR: TAIS MARIA DA SILVA
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE

Resumo:

Nesta pesquisa buscamos descrever e analisar o ensino da Matemática no RN, no período 
de 1950 a 1980. Utilizando a pesquisa de fontes bibliográfi cas e a entrevista semiestruturada, 
a fi m de reconstituir historicamente o cenário educacional matemático, de instituições e de 
pessoas que ensinaram Matemática no RN, ou daqueles que participaram da modernização do 
ensino dessa disciplina, recuperando sua formação e suas práticas no ato de ensinar. Para a aná-
lise das fontes, inicialmente, organizamos de forma sistemática as transcrições das entrevistas 
e os documentos, que foram acumulados no decorrer da pesquisa, de modo que prolongamos 
nossas refl exões, retornando aos fundamentos teóricos do trabalho, por meio de questionamen-
tos dos saberes adquiridos e dos que nortearam a problemática do nosso estudo. O fato de nos 
propormos a dissertar e analisar detalhadamente a situação estudada, de modo que elaboremos, 
uma explicação lógica das narrações, obtidas nas entrevistas, dialogando com as fontes escritas, 
construindo as respostas das nossas questões acerca da modernização do ensino da Matemática 
no RN, entre os anos de 1950 a 1980.Diante do exposto, apontamos a relevância desse projeto 
a partir do momento que podemos reconstituir essa história, ainda não contada, enriquecendo 
não só a História da Educação Matemática no RN, mas a História da Educação, em geral, pois 
desvela mudanças de uma História ainda encoberta em livros e arquivos não pesquisados.

Palavras-chave: Ensino.Educação.Matemática.História
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CÓDIGO: HS2222
TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E ACESSO À JUSTIÇA POR MEIOS ELE-
TRÔNICOS
AUTOR: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO

Resumo:

O acesso à justiça é um dos temas centrais nas democracias modernas, um direito humano 
básico e indispensável no combate a pobreza e na prevenção e resolução de confl itos. No qua-
dro da globalização em que a mediação de novas tecnologias passa a protagonizar um quadro de 
mudanças estruturais, a justiça brasileira e mais especifi camente os Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região tem experimentado uma inovação em seu modo de operar. Essa inovação prota-
gonizada pela sua própria emergência com princípios orientadores singulares e informatização 
tem sido substantiva para o quadro do acesso à justiça pelo cidadão comum.

Palavras-chave: Justiça Federal - Acesso à Justiça - Informatização de tribunais
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CÓDIGO: HS2233
TÍTULO: PESSOAS QUE SE DECLARAM TÍMIDAS APRESENTARAM MENORES ÍN-
DICES DE COMUNICAÇÃO, ASSERTIVIDADE E INTERAÇÕES SOCIAIS MEDIDOS 
PELA ESCALA FATORIAL DE EXTROVERSÃO (EFEX)
AUTOR: DIEGO SILVEIRA SOUSA
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA
CO-AUTOR: ALVARO DA COSTA BATISTA GUEDES
CO-AUTOR: DIEGO MACÊDO GONÇALVES
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO

Resumo:

Há um número persistente de pessoas que relatam serem tímidas, geralmente têm difi cul-
dades para se relacionar com outras pessoas ou temem por julgamentos que os outros podem 
fazer ao seu respeito. No entanto, essa aparente timidez pode mascarar um problema social com 
grave prejuízo na vida social, o transtorno de ansiedade social. A ansiedade social refere-se a 
um medo persistente de situações envolvendo interações sociais ou desempenho social ou oca-
siões no qual há um julgamento potencial pelos outros. O estudo teve por objetivo investigar 
como a ansiedade social pode exercer alguma infl uência na taxa de desconto no futuro apresen-
tada por indivíduos que se declaram tímidos. A coleta de dados, com 44 sujeitos do sexo femi-
nino e 25 sujeitos do sexo masculino, foi realizada durante a Semana de Ciência, Tecnologia e 
Cultura (CIENTEC) 2009. Foi usada a escala fatorial de extroversão (EFEx), além de perguntas 
com escolhas fi nanceiras. Tímidos autodeclarados apresentaram uma forte tendência a ter uma 
taxa de desconto maior que os não-tímidos, a autopercepção de tímidos indica que podem fazer 
pequenos investimentos fi nanceiros no presente. Há diferenças signifi cativas nas escalas de 
comunicação, assertividade e interações sociais; todas com os não-tímidos com maior escore.

Palavras-chave: Ansiedade Social, Desconto no Futuro, Psicologia Evolucionista.
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CÓDIGO: HS2237
TÍTULO: A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS DE NATAL
AUTOR: FERNANDA DE OLIVEIRA SILVÉRIO
ORIENTADOR: VALERIA LAZARO DE CARVALHO

Resumo:

A formação do Educador Musical na Escola de Música da UFRN. Ao refl etirmos sobre a 
formação do educador musical faz-se também necessário observar como é a formação musical 
básica dos alunos que ingressam no Curso de Licenciatura em Música. Na Escola de Música 
da UFRN, é aplicado um teste de habilidade específi ca em Música para os candidatos ao curso, 
feito, normalmente, antes do vestibular. Mas o que se nota, do decorrer dos primeiros semestres 
do curso, é que este teste não é usado como um nivelamento ideal. Alguns alunos, quando se 
deparam com disciplinas mais específi cas de teoria musical, se desmotivam por não consegui-
rem acompanhar o ritmo das aulas. Isso nos leva a refl etir que deveríamos repensar nessa forma 
de ingresso e buscar alternativas para se atingir um melhor resultado. O propósito maior desta 
pesquisa é pensar propostas metodológicas de se conciliar esse nivelamento com a grade cur-
ricular do Curso de Licenciatura em Música da EMUFRN, trabalhando mais especifi camente 
com as disciplinas de Linguagem e Estruturação Musical e Percepção, mostrando a necessidade 
de que esse nivelamento ocorra de forma efi caz para que haja maior rendimento das turmas, 
o que vai acarretar numa melhor formação para o educador musical. Quanto à metodologia, a 
análise qualitativa foi preferida por possibilitar interpretações das difi culdades encontradas nas 
turmas investigadas, assim como as dos alunos e professores envolvidos.

Palavras-chave: formação docente, musicalização, currículo
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CÓDIGO: HS2239
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL EM NATAL: 1975-2005
AUTOR: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA

Resumo:

A presente pesquisa, “O Serviço Social em Natal: caminhos teórico-metodológicos per-
corridos pela profi ssão nos últimos 30 anos” representa a continuidade da pesquisa “Um resgate 
histórico teórico-metodológico do Serviço Social em Natal-RN” que estava sendo desenvol-
vida por este grupo de pesquisadoras. Decorrente da escassez de informações sobre o Serviço 
Social em Natal-RN, principalmente no que diz respeito às três últimas décadas vivenciadas 
pelo DESSO (Departamento de Serviço Social), estamos realizando a presente pesquisa de 
cunho exploratório no que tange a: participação do corpo docente nas entidades representativas 
(ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social -; CFESS/CRESS 
-Conselho Federal de Serviço Social e Conselho Regional de Serviço Social); ao(s) projeto(s)/
currículo(s) do curso vigente em cada época específi ca; principais projetos de pesquisa e ex-
tensão desenvolvidos e o quadro docente dos períodos estudados e suas respectivas alterações. 
Vale ressaltar que esta pesquisa representa um enorme avanço para os Assistentes Sociais do 
Rio Grande do Norte, pois possibilita analisar o desenvolvimento histórico-teórico-metodoló-
gico do Serviço Social no Rio Grande do Norte, tendo como lócus de analise o DESSO, mas 
especifi camente o Setor de Documentação e entrevistas com os principais representantes do 
corpo docente do mesmo.

Palavras-chave: Serviço Social. História do Serviço Social. DESSO
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CÓDIGO: HS2245
TÍTULO: O TÓPICO DISCURSIVO EM SALA DE AULA DE GRADUAÇÃO: OBSER-
VANDO AS ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO TÓPICA
AUTOR: MARCIA REJANE BRILHANTE CAMPELO
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO

Resumo:

O presente trabalho é o recorte de uma pesquisa que visa descrever, analisar e interpretar 
a organização tópica de interações em aulas de graduação, compreendendo a categoria tópico 
discursivo como os assuntos construídos pelos alunos e o professor. Tais eventos apresentam 
estratégias de articulação tópica relevantes para o desenvolvimento dos assuntos, sobretudo as 
que marcam a abertura e o fechamento dos tópicos. Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa 
que visa descrever o fenômeno em questão, o método indutivo mostrou-se efi caz enquanto pro-
cedimento metodológico, destacando-se a Etnografi a, com base em André (1998). Para a análi-
se do corpus, constituído pela transcrição de aulas no curso de Letras e Turismo, foram segui-
dos os estudos de Marcuschi (2005), Jubran et al. (2002), Pinheiro (2005), Risso (2002), entre 
outros. A análise realizada evidenciou algumas formas recorrentes de articulação tópica, dentre 
outras. Destacam-se, na abertura de tópicos, as formulações metadiscursivas, os marcadores 
discursivos e as perguntas; no fechamento, também aparecem formulações metadiscursivas e 
marcadores, com ideias sintetizadoras. Desse modo, reconhecer as estratégias empregadas pelo 
professor na construção do tópico tem importância tanto do ponto de vista discursivo quanto 
pedagógico, uma vez que tais recursos assinalam a passagem dos grandes assuntos e orientam 
os alunos quanto ao desenvolvimento do conteúdo acadêmico.

Palavras-chave: Interação em sala de aula. Tópicos discrsivos. Articulação tópica.
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CÓDIGO: HS2246
TÍTULO: PRÁTICAS DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS POR GRADUANDOS E 
EGRESSOS DE LETRAS: PROPÓSITOS, DIFICULDADES E PERSPECTIVAS
AUTOR: JACIONEIDE DAS VIRGENS SILVA
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ

Resumo:

Este trabalho focaliza os propósitos que levam graduandos e egressos de Letras a fazer 
uso da leitura e da escrita, as difi culdades enfrentadas, bem como as possíveis perspectivas de 
superação. A abordagem de pesquisa é de natureza qualitativa. Teoricamente, adota construtos 
de Kleiman, (1995), Soares (2002), Mortatti, (2004), Bagno, (2007), Rojo, (2009) e outros. Os 
dados apontam que os graduandos e egressos realizam a leitura para ampliar conhecimentos e 
se manterem informados. No tocante à escrita, produzem textos a fi m de atender às demandas 
de suas esferas sociais e aperfeiçoar habilidades de escrita. Quanto às difi culdades de leitura, 
os sujeitos destacam problemas de compreensão de textos, inclusive o desconhecimento de 
escolhas lexicais de algumas áreas e a falta de interesse pela leitura. Acerca da escrita, suas di-
fi culdades relacionam-se ao pouco domínio da estruturação dos gêneros e ao desconhecimento 
das normas gramaticais. Diante disso, os egressos recomendam a intensifi cação das práticas 
de leitura e de escrita de gêneros diversos, com ênfase na compreensão da linguagem e na or-
ganização dos textos. Ademais, os graduandos indicam a utilização de suportes como uso de 
dicionários e de outras fontes, bem como a orientação do professor. Conclui-se que a pesquisa 
suscita a refl exão da parte das instituições acadêmicas e, consequentemente, a proposição de 
ações capazes de minimizar problemas ligados ao uso da leitura e da escrita.

Palavras-chave: Práticas de letramento. Graduandos e egressos de letras.
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CÓDIGO: HS2250
TÍTULO: OS ESCRAVOS EM DOCUMENTOS - RN - SÉC. XIX
AUTOR: BARBARA ALEXANDRA NOGUEIRA E SILVA
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO

Resumo:

O trabalho propõe a realização de pesquisa documental em acervos institucionais para o 
levantamento de fontes sobre a escravidão no Sertão potiguar - século XIX, especialmente a 
Cidade da Imperatriz, hoje Martins,  com o objetivo de formar um acervo de referência sobre 
a temática que venha, ao mesmo tempo, proporcionar refl exões e análises sobre o escravo e 
o contexto escravocrata no estado do RN. Os escravos negros chegaram ao estado no século 
XVII, sendo utilizados como mão de obra, principalmente, na agricultura, deixando vestígios 
na sociedade potiguar.

Palavras-chave: antropologia; história; escravidão.
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CÓDIGO: HS2253
TÍTULO: SOCIABILIDADE URBANA NOS CONDOMÍNIOS FECHADOS DA RMN
AUTOR: THAYANNE ERICA TORRES DE ASSIS
ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA

Resumo:

Os condomínios horizontais fechados fazem parte do modelo citadino das grandes cida-
des, cuja presença na paisagem urbana brasileira se dá a partir da década de 1980 e se amplia 
com a globalização. Em Natal, e em alguns municípios da sua Região Metropolitana cresce a 
cada dia a procura por esse tipo de moradia, onde a sua escolha inclui segurança, conforto ou 
até mesmo de status. A pesquisa teve por objetivo investigar a inserção e prática dessas novas 
formas de moradia na Região Metropolitana de Natal/RN, onde se buscou compreender os mo-
tivos pela escolha desse tipo de moradia, diferentes tipos de sociabilidade que surgem nesses 
espaços fechados e as novas formas de segregação sócio-espacial. De inicio, foi feita uma re-
visão bibliográfi ca sobre a temática abordada (condomínios horizontais fechados, urbanização, 
segregação sócio-espacial). A metodologia empregada na pesquisa foi de natureza qualitativa, 
onde foram realizadas trabalhos de campo, entrevistas com os moradores, a fi m de identifi car os 
motivos das suas escolhas. De acordo com as informações coletadas foi possível apreender que 
os condomínios horizontais fechados possuem varias implicações, sejam elas sociais, econô-
micas e/ou políticas. Na verdade, os mesmos se caracterizam pela exclusão do mundo exterior, 
contribuindo para a segregação sócio-espacial, observando-se processos de interdições físicas, 
e interdições simbólicas, como confl itos ligados a classe social e redução da sociabilidade nos 
espaços públicos.

Palavras-chave: condomínios fechados, segregação, sociabilidade, interdições.



HS - Humanas e Sociais

91

CÓDIGO: HS2255
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O SISTEMA FECHADO DE TURISMO, NA OBRA DE SÉR-
GIO MOLINA
AUTOR: ALDERANICE DE OLIVEIRA LEITE
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

Com a globalização o turismo encontra-se em constante desenvolvimento e, por conta dis-
so,  surge um novo paradigma: o chamado pós-turismo. Tal paradigma vem se desenvolvendo 
desde o fi nal da década de 1990. Este trabalho apresentará um breve panorama sobre o pós-tu-
rismo, assim como as características das empresas pós-turísticas. Tais empresas caracterizam-se 
pelo uso intenso de novas tecnologias ou tecnologias avançadas, geralmente são empresas de 
grande porte que priorizam e primam pela construção de lugares encantadores, mágicos e até 
mesmo artifi ciais, numa espécie de «simulação de lugares». É o turismo da tecnologia e das ino-
vações, do surgimento de novos empreendimentos e novos destinos para o mercado turístico.

Palavras-chave: Pós-turismo. Turista. Tecnologia. Turismo
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CÓDIGO: HS2259
TÍTULO: DIAGNÓTICO DO AMBIENTE DUNAR NO CONTEXTO DA OCUPAÇÃO UR-
BANA, NA CIDADE DE NATAL/RN
AUTOR: MOACIR PAULO DE SOUSA
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO

Resumo:

Esta síntese refere-se à metodologia adotada na pesquisa de iniciação científi ca que en-
volve o uso e ocupação do solo urbano, tipicamente arenoso da cidade do Natal/RN. A interfe-
rência antrópica em solo altamente susceptível à erosão, motivou esse trabalho, desenvolvido 
desde agosto de 2009 em modelo experimental na área da Estação Meteorológica da UFRN 
visando quantifi car a taxa erosiva anual do solo, restrita ao período chuvoso. O experimento 
compreende amostragens em duas parcelas de solo, para monitoramento da perda de solo pela 
erosão laminar após precipitações pluviométricas.  As parcelas variam de 3 a 5 graus de inclina-
ção, cada uma medindo 1x5m, sendo uma com vegetação nativa e outra sem cobertura vegetal. 
Apesar das poucas amostras (9) obtidas no período 2009-2010, os dados preliminares indicam 
a intensidade das precipitações ocorridas entre janeiro e março como sendo o principal fator 
desagregador das partículas do solo. Das análises laboratoriais e das observações feitas na área 
de coleta constatou-se maior perda (87,12%) para sedimentos inferiores a 0,50mm, materiais 
tipicamente indicativos do fl uxo erosivo por escoamento superfi cial difuso. A continuidade dos 
estudos e um maior número de amostras permitirão parâmetros e diagnósticos mais coerentes 
entre a interação antrópica e a susceptibilidade erosiva do solo arenoso natalense. Assim será 
possível avaliar prováveis riscos ambientais e também apontar estratégias e soluções no âmbito 
da erosão urbana de Natal/RN.

Palavras-chave: solo,ambiente,ocupação,susceptibilidade, escoamento,erosão,Natal
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CÓDIGO: HS2261
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA REFLETÂNCIA À RADIAÇÃO SOLAR PARA DIFE-
RENTES SUPERFÍCIES EXISTENTES NO MEIO URBANO
AUTOR: LAURA BARROS GARCIA HERNANDES
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO

Resumo:

Para darmos continuidade ao projeto ESTUDO COMPARATIVO DA REFLETÂNCIA 
À RADIAÇÃO SOLAR PARA SUPERFÍCIES DISTINTAS, sob a orientação da Professora 
Virgínia Maria Dantas de Araújo, fi zemos um estudo de sombreamento do local onde serão 
instalados os sensores para medição dos dados de radiação solar direta, sensação térmica (rela-
ção entre temperatura do ambiente, umidade do ar e velocidade do vento) e máxima radiação. 
Tal estudo foi realizado através da simulação em software computacional, ECOTECT versão 
5.26, destinado à análise de aspectos relacionados ao conforto ambiental, o que nos interessa 
neste trabalho, e a acústica do projeto arquitetônico. Sendo assim, a partir das imagens geradas 
pelo programa e após comparação entre elas, chegamos a conclusão de qual seria a melhor área 
dentro do terreno, destinado ao nosso estudo, para aplicação das superfícies distintas (asfalto, 
grama Esmeralda, paralelepípedo e terreno natural) para não haver interferência do sombrea-
mento sobre os dados que serão coletados pelos sensores futuramente.

Palavras-chave: Ecotect, Sombreamento, Superfícies distintas.
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CÓDIGO: HS2262
TÍTULO: LEVANTAMENTO E ESTUDO DE FONTES CARTOGRÁFICAS SOBRE NA-
TAL E DAKAR
AUTOR: FERNANDA CAPPI PEREIRA
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA

Resumo:

No Plano de Trabalho - “Levantamento e estudo de fontes cartográfi cas sobre Natal e Dakar”- 
parte integrante do Projeto de Pesquisa “Dos dois lados do Atlântico: subsídios para o estudo 
das cidades do Natal e Dakar numa perspectiva comparada”, minhas atividades tiveram como 
objetivo fundamental a coleta de documentos especialmente sobre Dakar, em razão do banco de 
dados de Natal se encontrar bastante avançado, pois foi objeto de pesquisas afi ns. As informa-
ções encontradas foram catalogadas e uma parte delas foi traduzida e fi chada, já que a maioria 
era em francês e inglês. Essa tarefa serviu de base para início da análise da forma e da função 
urbana de Dakar, no intuito de verifi car eventuais paralelos no processo de desenvolvimento e 
nos modos de apropriação dos territórios das duas cidades, entre o século XVI e o século XX. 
Meu trabalho também contribuiu para subsidiar a avaliação da transformação sócio-espacial de 
Dakar mediante a modelagem de sua estrutura espacial ao longo do tempo, através de procedi-
mentos de representação linear da malha viária, e buscando associar padrões de acessibilidade 
topológica a evidências físicas de centralidade e de segregação sócio-espacial. A intenção foi 
verifi car possíveis paralelos entre a formação e a transformação da confi guração do espaço ur-
bano das duas cidades em momentos históricos em que ambas sofreram o impacto dos mesmos 
fatores - aviação e guerra.

Palavras-chave: Natal, Dakar, morfologia urbana, confi guração espacial, banco de dados
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CÓDIGO: HS2263
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO PROJETO DE PESQUISA - TURISMO E O PARADIG-
MA TRANSDISCIPLINAR
AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

O presente trabalho é resultado da pesquisa sobre o pensamento desses autores para que 
melhor seja entendido o fenômeno das atividades turísticas na contemporaneidade. O objetivo 
central do projeto é interpretar o fenômeno turístico com base no paradigma transdisciplinar, 
especifi camente na interpretação de suas características principais que venham a auxiliar na 
distinção do paradigma transdisciplinar do multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar, 
explicando e interpretando o fenômeno turístico a luz dos pilares da transdisciplinaridade. A 
linguagem transdisciplinar está baseada na inclusão do terceiro, que se encontra sempre entre o 
“porquê” e “como”, entre o “Quem” e o “O que” Onde, ao se responder estes requisitos, melhor 
se pode entender sobre situações e formas de percepção de acontecimentos, fatos da realidade. 
Para a realização do presente trabalho foram selecionados livros na área de transdisciplinarida-
de, didática e interdisciplinaridade, e distinção e compreensão de diferentes idéias defendidas 
para o entendimento de o que é paradigma e sua importância para o surgimento do pensamento 
atual que distingue os elementos centrais de estudo do projeto.

Palavras-chave: Paradigmas. Fenômeno turístico. Visão transdisciplinar.
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CÓDIGO: HS2264
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS: SUBSÍDIOS PARA O ENSINO
AUTOR: RAQUEL PEREIRA DE LIMA
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES

Resumo:

Com base no Funcionalismo Linguístico, analisamos três dos conectores coordenativos 
do português do Brasil, E, AÍ e ENTÃO, em cinco conversações cotidianas envolvendo natalen-
ses, e obtivemos 225 dados. Esses dados foram submetidos ao programa estatístico VARBRUL, 
que calcula percentuais e frequências. As frequências obtidas nos permitiram a construção de 
tabelas, com base nas quais analisamos os resultados obtidos. Nossos principais objetivos foram 
verifi car se a distribuição dos conectores em estudo quanto a fatores de natureza entoacional, 
morfossintática e semântico-pragmática revelava indícios de especializações de uso de cada 
um desses conectores para contextos distintos de conversação; contribuir para a descrição e a 
análise do português falado na Região Nordeste e possibilitar futuras comparações com resulta-
dos provenientes de pesquisas que venham a ser realizadas em outras regiões do país; subsidiar 
propostas de aplicação pedagógica; sugerir, a partir de leituras voltadas à pesquisa na escola, 
formas mais adequadas de ensino de conectores/conjunções coordenativos na educação básica.

Palavras-chave: Conectores, especialização; funcionalismo; ensino.
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CÓDIGO: HS2268
TÍTULO: FONTES DE INFORMAÇÃO PARA AS ENGENHARIAS
AUTOR: MANUELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: RONNIE ANDERSON NASCIMENTO DE FARIAS

Resumo:

A pesquisa tem como tema fontes de informação para as engenharias. Como objetivo 
foi delineado como sendo o de analisar as fontes de informação para engenharias através de 
pesquisas bibliográfi ca, documental e eletrônica. Como metodologia aplicada, partiu-se para 
defi nir os critérios para avaliação de sites tais como 1)credibilidade; 2) sistema de busca; 3) 
acessibilidade; 4) links;  5) avaliação de cores; 6) tipos de organização; 7) sistema de navega-
ção;8) sistema de rotulação;9) instituição organizadora; 10) características; 11) interatividade; 
12)  limitações;  e 13) design,  estes parâmetros são aplicados internacionalmente na área da 
Ciência da Informação. Numa outra etapa foi aplicado questionários aos professores pertencen-
tes ao quadro docente dos cursos das engenharias da UFRN. Os resultados obtidos nesta fase da 
pesquisa, através de dados dos questionários aplicados foram organizados através de gráfi cos e 
tabelas comparativas. O eixo principal foi analisar a qualidade das fontes de informação que são 
utilizadas nas engenharias. Os dados estão sendo ainda tabulados, para posteriormente servir de 
aporte teórico prático no sentido de subsidiar a disciplina Fontes de Informação para Engenha-
ria, que será ofertada pelo Departamento de Biblioteconomia/ CCSA.

Palavras-chave: Fontes de informação. Avaliação de sites. Critérios de avaliação.
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CÓDIGO: HS2272
TÍTULO: O PENSAMENTO DE MIKHAIL BAKHTIN E A LITERATURA DE GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ
AUTOR: EDSON MOISÉS DE ARAÚJO SILVA
ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO

Resumo:

Esta pesquisa é voltada ao estudo crítico da literatura do escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, um dos mais renomados escritores latino-americanos, sob uma perspectiva 
bakhtiniana a respeito da construção dialógica do discurso e o conceito de cronotopo, buscando 
estabelecer as relações de tempo-espaço dentro da suas narrativas. Procurando uma melhor 
discussão acerca do contexto regional da literatura de Márquez, teremos o auxílio de outros 
teóricos como Eduardo Galeano e Ángel Rama. Em foco, analisamos a obra Cem Anos de So-
lidão de García Márquez, publicada em 1957, que é considerada a maior obra em língua espa-
nhola do século XX. Em estudo, como o discurso de poder é construído dentro desta narrativa, 
observando as vozes que mostram ou escondem determinadas verdades. De forma paralela, 
examinamos o mundo maravilhoso criado na narrativa de Márquez (Chiampi, 2008), em es-
pecial o cenário do mítico vilarejo de Macondo, que é decisivo para a construção da linhagem 
dos Buendía e palco central de grandes descobertas e de fortes tragédias. Desta forma, desen-
volvemos um olhar mais atencioso para uma confi guração de tempo-espaço (ou de cronotopo 
segundo Bakhtin) que será de grande colaboração para um entendimento de como a literatura 
pode guardar registros históricos de um povo.

Palavras-chave: romance, polifonia, fantástico.
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CÓDIGO: HS2275
TÍTULO: O PENSAMENTO DE MIKHAIL BAKHTIN E A LITERATURA COMPARADA 
NA AMÉRICA LATINA
AUTOR: YANE DE ANDRADE RAMALHO
ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi analisar a temática do exílio no romance “Primavera con 
una esquina rota” do escritor uruguaio Mario Benedetti, tendo como base teórica os conceitos 
de cronotopo e de polifonia desenvolvidos pelo teórico russo Mikhail Bakhtin. Em outras pa-
lavras, observou-se o tempo e o espaço social da obra e as vozes ideológicas que habitam nela. 
A presente abordagem se enriqueceu com as idéias do teórico brasileiro Antônio Candido sobre 
“Literatura e sociedade” (2000) e com as perspectivas conceituais do crítico uruguaio “Angel 
Rama” (2008). A análise mostra as diferentes perspectivas dos personagens e narradores que 
compõem a obra, por meio de de uma vivência destes durante o exílio, que é a temática central 
do romance. Essas visões (ou vozes ideológicas do romance) trazem para o leitor um olhar 
crítico-social sobre um momento histórico que afeta suas vidas desde várias perspectivas. Por 
isso, na presente pesquisa, percebeu-se uma riqueza de relatos históricos presentes na obra, 
que abrem caminhos para uma discussão sobre vários temas, em especial para um engajamento 
político-social que discute os horrores da ditadura militar vivida no país vizinho nas décadas de 
setenta e oitenta do século XX, em especial a temática do exílio. O trabalho conclui que a aná-
lise literária contribui para desenvolver uma refl exão sobre um momento histórico determinado 
que afeta tanto os indivíduos quanto as sociedades nas quais eles estão inseridos.

Palavras-chave: Romance, ditadura e exílio.
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CÓDIGO: HS2276
TÍTULO: VIABILIDADE DO MERCADO DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS EM NATAL, 
RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: LETÍCIA RODRIGUES BARBOSA
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO

Resumo:

Os alimentos orgânicos são mais saudáveis e saborosos. Essas características têm ala-
vancado esse mercado em todo o mundo. As pesquisas apontam um salto de 57% nas vendas 
globais, de 2002 a 2006 (REVISTA CONHECER AGRONEGÓCIOS, 2008, p. 7). No entanto, 
a falta de base de dados torna impossível o dimensionamento das potencialidades desse merca-
do em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. O Rio Grande do Norte também 
conta poucas pesquisas sobre esse segmento, dessa forma, é mais difícil tomar uma posição em 
relação à sua relevância e à sua verdadeira dimensão. Na intenção de contribuir com o maior 
conhecimento das potencialidades desse mercado, o presente estudo tem como objetivo analisar 
a viabilidade do comércio de hortaliças orgânicas em Natal, Rio Grande do Norte. A viabilidade 
de um negócio é informação relevante para o processo de decisão de investimento. Para conhe-
cê-la é necessário analisar seus aspectos mercadológicos, técnicos e econômico-fi nanceiros. Do 
ponto de vista mercadológico foi possível observar as principais características desse mercado 
na cidade, que o indicam como viável, bem como no âmbito técnico.

Palavras-chave: Orgânicos, viabilidade, mercadológica, técnica, econômico-fi nanceira.
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CÓDIGO: HS2278
TÍTULO: CIRCULAÇÃO DOS PRINCÍPIOS MODERNISTAS: O FINANCIAMENTO DE 
RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES PELOS IAPS (NATAL, 1940-1960)
AUTOR: JESSICA REGIS DE MEDEIROS COSTA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

É inegável o papel central do Estado no processo de promoção e consolidação da arquite-
tura modernista do Brasil, como bem o demonstram o episódio da sede do Ministério da Educa-
ção e Saúde, as experiências de Luis Nunes na Dir. de Arquitetura e Urbanismo do governo de 
Pernambuco ou por Clodoaldo Gouveia na Dir. de Viação e Obras Públicas na Paraíba, todos na 
década de 1930. Esse papel não se restringiu, contudo, às obras de edifícios da administração 
pública; no âmbito da moradia, os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) tiveram ação 
decisiva na propagação do ideário modernista por meio da política habitacional. Este trabalho 
propõe, então, discutir os fi nanciamentos para construção de residências unifamiliares como 
um campo fértil para as experimentações inovadoras, a partir do caso de Natal nas décadas de 
1940-1960. Foi possível catalogar (no arquivo do INSS-RN) mais de 560 pleitos de fi nancia-
mento distribuídos entre 1933 e 1964. Desses, 199 contam com acervo iconográfi co, onde se 
pode constatar que mais de 15% desse conjunto específi co revela uma aproximação ao processo 
de amadurecimento e consolidação do Movimento Moderno. Para além das fachadas simples 
e geometrizadas e mesmo da permanência de elementos tradicionais, muitos projetos e obras 
começaram a apontar, principalmente a partir dos anos 1950, novas soluções estruturais, plásti-
cas e espaciais. Esse campo de demonstração comporia, assim, parte signifi cativa do acervo da 
arquitetura modernista em Natal.

Palavras-chave: Experiências modernistas, arquitetura da casa, política habitacional
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CÓDIGO: HS2279
TÍTULO: A POESIA DO RIO GRANDE DO NORTE EM DOMINIO PÚBLICO: FORTUNA 
CRÍTICA DO POETA JORGE FERNANDES
AUTOR: ADRIANA GABRIEL FERREIRA SOARES
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO

Resumo:

Este trabalho está vinculado ao Projeto Portal da Memória Literária Potiguar, cujo co-
ordenador é o Professor Humberto Hermenegildo de Araújo. O Projeto, que pretende reunir 
o maior número possível de dados biobibliográfi cos de escritores do Rio Grande do Norte, 
especialmente aqueles cujas obras já são de domínio público, está vinculado ao Núcleo Câ-
mara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses (NCCEN). Nosso trabalho tem por objetivo 
pesquisar, discutir e analisar a fortuna crítica que está em domínio público do poeta natalense 
Jorge Fernandes, além de ter como foco a divulgação desses autores para o grande público, 
através da internet, meio, hoje em dia, mais efi caz e rápido de comunicação. Seu resultado é o 
estabelecimento de intercâmbio cultural entre poetas, academia e público.

Palavras-chave: Memória literária; fortuna crítica; domínio público
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CÓDIGO: HS2288
TÍTULO: ENSINO MÉDIO INTEGRADO - UMA ANTIGA / NOVA POSSIBILIDADE?
AUTOR: EILSON DE SOUSA BARBOSA
ORIENTADOR: ROSA APARECIDA PINHEIRO

Resumo:

O planejamento pedagógico, abrangendo a organização curricular, os procedimentos me-
todológicos e os processos avaliativos no ensino médio integrado, torna-se fundamental para 
contribuir na superação do quadro apresentado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios- 2003, em que 68 milhões de jovens e adultos brasileiros não concluíram o ensino 
básico. A formação de educadores para pensar proposições educativas inovadoras possibilita 
que as características regionais e locais das exigências de qualifi cação profi ssional desses ci-
dadãos sejam consideradas e respeitadas. Nesse sentido, investigarmos a formação inicial de 
professores, realizada nos cursos de licenciatura da UFRN, torna-se essencial. Ao discutirmos 
a construção do planejamento pedagógico em eixos do conhecimento, nas licenciaturas para o 
ensino integrado, poderemos perceber elementos para um planejamento conjunto que integre as 
especifi cidades da educação básica e da educação profi ssional. Ao repensarmos a organização 
curricular e elaboração de estratégias metodológicas integradoras identifi caremos elementos 
de transferibilidade que oportunizarão fundamentos para a adequação de outras propostas de 
intervenção no processo formativo de professores.

Palavras-chave: licenciaturas - ensino médio integrado - planejamento pedagógico
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CÓDIGO: HS2293
TÍTULO: IDENTIDADES MÚLTIPLAS NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: 
CONCEITOS E PRÁTICAS DISCURSIVAS
AUTOR: RENATO CESAR DE SOUZA BEZERRA
ORIENTADOR: RENATA ARCHANJO

Resumo:

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a construção de uma identidade própria para o 
professor/aluno de Língua Estrangeira. O conceito de língua e a concepção de linguagem que 
subjaz a prática do professor de LE e, consequentemente, o ensino/aprendizagem do aluno de 
LE são elementos importantes na construção dessa identidade. Utilizamos como referencial 
teórico pesquisadores da área da Linguística Aplicada que estudam a construção de identidades 
sociais como Bohn, Moita Lopes, Leffa entre outros, além da fundamentação em uma concep-
ção bakhtiniana de linguagem como prática social. A pesquisa é de caráter interpretativista e 
qualitativa para qual usamos como instrumento de coleta um questionário contendo questões 
sobre os conceitos em estudo. Os resultados iniciais mostram que a LE é responsável pela 
construção de uma identidade própria no que se refere ao ensino/aprendizagem de LE, no mo-
mento em que coloca os sujeitos em contato com outras culturas e povos e na relação entre os 
indivíduos.

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira; Língua; Identidade.
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CÓDIGO: HS2299
TÍTULO: SAÚDE E DOENÇAS NOS ESCRAVOS NEGROS DOS SERTÕES DO RIO 
GRANDE DO NORTE
AUTOR: AVOHANNE ISABELLE COSTA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO

Resumo:

Após a constatação de que as doenças relacionadas às atividades laborais eram as mais 
frequentes na primeira metade do século XIX, pretendemos com este trabalho perceber se estes 
índices permaneceram os mesmos na segunda metade do referido século, assim como entender 
a relação entre uma categoria e outra, visto que algumas moléstias dão espaço para o surgimento 
de outras, como por exemplo, as doenças do sistema nervoso ter uma ligação com a vida laboral 
dos cativos. Para início de análise, os resultados obtidos mostraram-se bastante signifi cativos, 
visto que as doenças mais comuns foram às infectocontagiosas com um saldo de 53%, o que 
era um resultado esperado, pois na zona de produção pecuarista da Ribeira do Seridó, Província 
do Rio Grande do Norte, a segunda metade do século XIX foi palco de epidemias como cólera, 
bexigas (como era chamada a varíola), febre amarela e períodos de seca e fome. É importante 
salientar que as doenças infectocontagiosas já eram comuns no período de 1822/1855 assu-
mindo 14% dos casos. Para as categorias utilizadas na classifi cação das moléstias, ainda se 
faz pertinente o trabalho de Marcelo Ferreira de ASSIS (2002) e KARASCH (2000), às quais 
foram adaptadas às especifi cidades da região. Como metodologia de pesquisa adotamos a cole-
ta de dados em 302 inventários da Ribeira do Seridó referentes ao período 1856/1888 onde os 
mesmos encontram-se sob a guarda do LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica/ 
CERES, UFRN).

Palavras-chave: Doenças infectocontagiosas, Província do Rio Grande do Norte
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CÓDIGO: HS2301
TÍTULO: A DIVERSIFICAÇÃO COMO FORMA DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 
NO BRASIL: UMA ESTRATÉGIA DE PRIVATIZAÇÃO NAS SOCIEDADES ATUAIS
AUTOR: LARISSA MARIA DA COSTA FERNANDES
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO

Resumo:

A demanda por ensino superior aumenta continuamente na sociedade contemporânea, 
uma vez que o conhecimento, com o avanço das TIC?s, torna-se a principal fonte para a as-
censão econômica e social, em âmbito global, de qualquer nação. Exige-se, cada vez mais, um 
desenvolvimento democrático do ensino superior, objetivando o maior número de profi ssionais 
qualifi cados para o mercado de trabalho. A ampliação do acesso a esse nível de ensino é fator 
para que as sociedades se desenvolvam e possam competir no mundo contemporâneo. Utili-
zamos os dados disponibilizados pelo INEP, série histórica 1996-2007, referentes ao ensino 
superior presencial no Brasil, considerando o número de vagas e matrículas, de acordo com a 
organização acadêmica das instituições bem como com as esferas administrativas públicas e 
privadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, já que estamos frente a fenômenos de natureza 
social, utilizando também dados quantitativos. Uma das estratégias dos defensores do neolibe-
ralismo para ampliar o acesso ao ensino superior nos países em desenvolvimento é diversifi cá-lo 
para torná-lo de baixo custo e mais privatizável, já que o modelo de universidade que temos é 
considerado dispendioso. A diversifi cação organizacional tem se demonstrado como estratégia 
de privatização e de precarização do ensino. O país adotou políticas privatistas privilegiando o 
crescimento rápido da expansão do ensino superior, tendo em vista objetivos ainda estreitamen-
te relacionados ao campo econômico.

Palavras-chave: Ensino superior; diversifi cação e privatização; globalização.
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CÓDIGO: HS2302
TÍTULO: JOGOS NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO
AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ

Resumo:

Atualmente utilização de jogos mostra-se como um importante método de se conseguir 
uma aprendizagem duradoura e dinâmica. Seguindo essa lógica, a pesquisa objetiva verifi car a 
percepção de alunos sobre a utilização de jogos no apoio ao ensino de Administração. A meto-
dologia segue uma lógica qualitativa. Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura sobre 
utilização de jogos no ensino, jogos de empresa. Seguiu-se aplicação de entrevistas abertas com 
estudantes de Administração. Como resultado verifi ca que os alunos entrevistados percebem 
que com a utilização de jogos a teoria é aperfeiçoada através da simulação da realidade, gerando 
um conhecimento mais rico, que prepara melhor o aluno para as diversas ações do cotidiano. 
Sendo assim, o game auxilia no armazenamento do conhecimento por aproximar prática e te-
oria, visto que as idéias do mercado, os problemas e situações do mercado são trazidos para o 
ambiente da academia. A ludicidade do jogo torna o ambiente menos repetitivo, traz a inovação 
para o ambiente e junto com ela o aumento troca de idéias. A dinamicidade deixa o aluno mais 
atento, concentrado nos conteúdos passados. Por fi m, a pesquisa conclui que os alunos consi-
deram a utilização de jogos no apoio ao ensino de Administração uma forma de dinamizar o 
ensino, trazendo a prática para a sala de aula, aumentando a fi xação de conhecimento, tornando 
a aula mais atrativa.

Palavras-chave: Aprendizagem. Administração. Jogos.
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CÓDIGO: HS2307
TÍTULO: A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO GRUPO ESCOLAR FREI MIGUELINHO (1912-                 
1920) NATAL\RN
AUTOR: AMANDA THAISE EMERENCIANO PINTO
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS

Resumo:

Com o objetivo de contribuir para a historiografi a da educação no Brasil, sobretudo, no 
Rio Grande do Norte, pretendemos analisar a prática pedagógica no Grupo Escolar Frei Mi-
guelinho no período de 1912 a década de 1920. A pesquisa fundamenta-se em documentos 
encontrados, principalmente, no acervo do Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande do 
Norte e no Arquivo Público do Estado (APE\RN). Destacamos que o Grupo Escolar foi criado 
a partir do Decreto nº 277 ?B de 28 de novembro de 1912, segunda instituição pública instalada 
na cidade de Natal/RN, durante a administração do Governador Alberto Maranhão. Fundado 
em 21 de abril de 1913, no bairro do Alecrim, o Grupo escolar compreendia três escolas, duas 
elementares, uma para cada sexo, e uma mista infantil. Apresentou como Diretor o Professor 
Luis Soares Correia de Araujo, formado pela primeira turma da Escola Normal de Natal em 
1910. O Grupo Escolar contou com uma grande atuação do Professor Luis Soares no sentido 
de melhorar a realidade dos alunos, desenvolvendo o projeto de cooperativas escolares e de ex-
pansão do escoteirismo no Estado, por acreditar que os alunos necessitavam saber além do abc, 
ajudando dessa maneira no desenvolvimento das suas habilidades físicas, intelectuais, sociais, 
afetivas, espirituais e especialmente formação do caráter. Desta feita, a pesquisa colaborou para 
o processo de construção histórica das Instituições Escolares, seus métodos de ensino e a práti-
ca pedagógica dos professores.

Palavras-chave: Instituições Escolares, Grupo Escolar, Prática Pedagógica
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CÓDIGO: HS2308
TÍTULO: EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EM GRUPO NA QUALIDADE DE SONO 
COM REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS
AUTOR: JÚLIA CARMO BEZERRA
ORIENTADOR: KATIE MORAES DE ALMONDES

Resumo:

O Brasil está passando por um processo de envelhecimento de sua população. O processo 
de envelhecimento acarreta mudanças físicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Entre as mu-
danças físicas está a alteração do padrão do ciclo sono-vigília em quantidade e qualidade, que 
afetam mais da metade dos adultos acima de 65 anos de idade. Entre as mudanças psicológicas 
mais freqüentes que acometem os idosos está a Depressão que está relacionada às mudanças 
sociais que acometem os idosos como a aposentadoria, as perdas diversas, diminuição dos 
contatos sociais, entre outros aspectos. Em face dessas mudanças biopsicossociais, o processo 
de envelhecimento se torna uma etapa estressora e ansiogênica do desenvolvimento. Trabalhos 
com grupos surgem como uma ferramenta importante para promover a qualidade de vida em 
idosos com repercussões biopsicossociais. Dessa forma é que se justifi ca a proposta desta pes-
quisa. Avaliar os efeitos de intervenções grupais para idosos, em variáveis como a qualidade de 
sono, a depressão, a ansiedade, o estresse e a qualidade de vida, antes e após intervenção.

Palavras-chave: idosos,qualidade de vida,sono,depressão,ansiedade,estresse
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CÓDIGO: HS2309
TÍTULO: O CONTATO COM A LITERATURA NAS SÉRIES INICIAIS E O DESENVOL-
VIMENTO DA ATENÇÃO
AUTOR: REIKA GABRIELLE DANTAS DA SILVA
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ

Resumo:

Nosso trabalho está vinculado à base de pesquisa Currículos, Saberes e Práticas Educa-
tivas, a Linha de Pesquisa Práticas Pedagógicas e Currículo. A partir do projeto A formação 
linguística dos professores do ciclo básico do ensino fundamental e sua relação com a prática 
pedagógica, da minha orientadora, desenvolvi o projeto O contato com a literatura nas séries 
iniciais e o desenvolvimento da atenção  que buscou investigar novas formas de despertar nos 
alunos um interesse pela leitura literária, observando problemas e questionando-os a fi m de 
solucioná-los de modo a contribuir com a prática pedagógica. Para isso, foram observadas 
aulas em uma turma do 6ºano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professor Zuza. 
Essas aulas eram ministradas por uma docente partícipe do nosso grupo de pesquisa colabora-
tiva. Nas reuniões quinzenais do grupos partícipes co-produzem conhecimento, relacionando 
teoria e prática. Desse modo, comprovamos como a pesquisa colaborativa é capaz de auxiliar 
o professor na busca pelo aperfeiçoamento e a importância da teoria como incentivadora  da 
reconstrução de uma prática.
Palavras-chave: Pesquisa Colaborativa; Literatura Infantil; Leitura Literária; atenção.
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CÓDIGO: HS2310
TÍTULO: A GEOGRAFIA CULTURAL E SUA CONTEMPORANEIDADE - OLHANDO 
AS MANIFESTAÇÕES POPULARES DO NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL
AUTOR: LEANDRO DE CASTRO LIMA
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA

Resumo:

A pesquisa A Geografi a Cultural e sua contemporaneidade analisa as manifestações popu-
lares do Nordeste oriental do Brasil - a festa carnavalesca do Recife-Olinda e a Festa Junina de 
Caruaru. Essas festas populares atraem pessoas das mais diferentes classes sociais na sua forma 
de expressão e de relação, revelando  mudanças importantes e a incorporação de novas tradi-
ções que marcam e moldam o atual formato das festas, agora como espetáculo. O estudo tem 
como suportes conceituais os termos - cultura, identidade, signifi cado, imaginário e representa-
ção -, que intermediam a compreensão e a interpretação das relações que a população da região 
Nordeste cria com a festa. Nessa perspectiva, as festas transformam o espírito das pessoas, que 
parecem sentir uma irresistível atração e afi nidade pela festa. Do festejo junino, é investigado 
o culto aos santos (Santo Antônio e São João) e a tradicional quadrilha junina, apreendendo o 
velho e o novo. Do Carnaval, estuda-se a multiculturalidade, por meio dos maracatus, das tro-
ças carnavalescas, da irreverência do povo e dos grandes blocos, como o Galo da Madrugada. 
Nessa perspectiva revidenciamos o processo de renovação  pelo qual passam as festas juninas 
e carnavalescas regionais, no período atual.

Palavras-chave: Festas; Carnaval; Festa junina; Cultura popular.
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CÓDIGO: HS2312
TÍTULO: LITERATURA BRASILEIRA EM LÍNGUA FRANCESA: A PRODUÇÃO DE NÍ-
SIA FLORESTA
AUTOR: JANEIDE MAIA CAMPELO
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA

Resumo:

Dona de uma trajetória e de uma obra intensas, Dionísia Gonçalves Pinto, mais tarde, Ní-
sia Floresta Brasileira Augusta traz no nome o símbolo do seu ufanismo e nos seus escritos os 
registros da sua luta. Luta esta travada em várias línguas, uma vez que parte considerável de sua 
obra está escrita não só em português como também em italiano e francês. Fato que não a torna 
menos brasileira, como por muitos compreendida, mas universal. Nísia lutou pelas mulheres, 
pela liberdade e pelo Brasil, em diversas línguas e livros traduzidos muitas vezes pela própria 
autora. Hoje, mais de um século após a morte de Nísia, justifi camos nosso trabalho como uma 
continuidade do trabalho feito por ela: a tradução ou retradução para o português, de sua obra, 
além de uma análise crítica de seus textos. Como suporte teórico, utilizamos a Análise do Dis-
curso Literário de Dominique Mainguenau, e a Análise Textual do Discurso desenvolvida por 
Jean-Michel Adam e Ute Heidmann.

Palavras-chave: Nísia Floresta, Análise do Discurso, Tradução, Literatura
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CÓDIGO: HS2314
TÍTULO: ADAPTAÇÃO SEMÂNTICA DO MCMI-III NO CONTEXTO DO SERVIÇO DE 
PSICOLOGIA APLICADA
AUTOR: DANIELE DE SOUZA PAULINO
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA

Resumo:

O Projeto de Extensão “Avaliação Psicológica a Comunidade” possibilita o desenvolvi-
mento de técnicas que sejam efi cazes quanto à avaliação da população usuária do Serviço de 
Psicologia Aplicada (SEPA), visando através da utilização do inventário Clínico Multiaxial 
de Millon-III (MCMI-III), adaptá-lo semanticamente a realidade brasileira e as sua particu-
laridades para que possa ser usado na prática clínica, possibilitando, entre outras coisas, um 
diagnóstico mais preciso. Dentro de tal objetivo se investigou a reação da população usuária do 
serviço, como também dos psicólogos e discentes da referida escola-clínica.  No SEPA foram 
entrevistados 65 usuários do serviço, todos maiores de 18 anos e que se encontravam em pro-
cesso de triagem ou com até duas semanas de tratamento. Todos eles foram abordados na sala 
de espera e após consentimento conduzidos a outro recinto, onde privadamente, após explica-
ções prévias respondiam verbalmente as 175 afi rmativas optando entre verdadeiro ou falso. A 
análise dos dados está em andamento mas já possibilitou alterações semânticas das afi rmativas 
que se mostraram confusas, como também um modelo informatizado que contabiliza os dados 
automaticamente. Também fomentou uma série de correlações possíveis entre os dados sócio-
-demográfi cos dos participantes, o que permitiu uma análise mais profunda do perfi l do usuário 
do SEPA.

Palavras-chave: SEPA, MCMI-III, Avaliação Psicológica
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CÓDIGO: HS2317
TÍTULO: A INTERTEXTUALIDADE NA OBRA DE NÍSIA FLORESTA
AUTOR: ERICA FERNANDA SOARES SILVA
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA

Resumo:

A presente pesquisa de iniciação científi ca A análise textual do discurso: a intertextuali-
dade na obra em língua francesa de Nísia Floresta tem como objetivo discutir alguns resultados 
da análise de duas obras dessa autora: Itinerário de uma viagem à Alemanha (Itinéraire d?un 
voyage en Allemagne) e Três anos na Itália seguidos de uma viagem à Grécia (Trois ans en Ita-
lie suivis d?un voyage en Grèce) pelo viés da intertextualidade, visando reconhecer o discurso 
feminino no contexto masculino da época e identifi car as semelhanças de pensamento, compor-
tamento, ideais revolucionários presentes no discurso de Nísia Floresta e no de outros autores 
que aparecem em seu texto de forma revelada ou por meio de citações. Este trabalho foi guiado 
pelas perspectivas teóricas de Maingueneau, Heidmann, Adam, Kristeva e Bakhtin.

Palavras-chave: Nísia Floresta, intertextualidade, análise do discurso
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CÓDIGO: HS2319
TÍTULO: TRADUÇÕES ENTRE LÓGICAS
AUTOR: JULIEVERSON SILVA BRIGIDO
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS

Resumo:

As primeiras conexões entre lógica clássica e lógica intuicionista foram estabelecidas, 
no inicio do século 20, quase simultaneamente, por importantes lógicos da época tais como 
Kolmogorov, Gödel e Gentzen. Para eles, a possibilidade de se interpretar sistemas lógicos 
clássicos em sistemas lógicos intuicionistas permitiria a relativização de alguns problemas de 
natureza fundacional, como por exemplo, a consistência da aritmética. O nosso objetivo é apre-
sentar a tradução proposta por Prawitz e Malmnäs(1968), que demonstra que as funções entre 
linguagens que usam dupla negações são  justifi cadas como traduções via teoria da prova.

Palavras-chave: Traduções, Lógica, Teoria da prova
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CÓDIGO: HS2321
TÍTULO: A ESCALA DE VISÕES DE MUNDO E NATUREZA APLICADA À ANÁLISE 
DO COMPROMISSO PRÓ-ECOLÓGICO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL
AUTOR: TAYRINE NOBREGA MARIZ
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA
CO-AUTOR: RAFAEL FERNANDES BEZERRA

Resumo:

A conceituação do termo <visões de mundo> emerge como o conjunto de pressupostos 
sobre a realidade que infl uencia diretamente a cognição e o comportamento. Para compreender 
o compromisso pró-ecológico, é necessário investigar as visões de mundo intrínsecas a este. O 
professor torna-se um mediador de conhecimentos imprescindíveis para a formação de pessoas 
conscientes ecologicamente. Neste trabalho buscou-se averiguar as visões de mundo referen-
tes à natureza de professores do ensino fundamental. Foram considerados 79 professores em 
formação no Instituto Kennedy - RN. A Escala de Visões de Mundo e Natureza consiste em 14 
enunciados e para cada um deles o respondente assinalava de <1> (Bastante inaplicável) até 
<7> (Bastante aplicável). Empregamos análise fatorial exploratória e procedemos à eliminação 
de itens que não apresentavam rendimento satisfatório. Os itens considerados, com escores 
fatoriais superiores a 0,40, foram dispostos pela análise efetuada em três componentes princi-
pais: antropocentrismo fatalista ou apático, confi ança na ciência para evitar catástrofe ecológica 
e natureza resiliente controlada pelos seres humanos. O quadro obtido não se aproximou do 
padrão descrito pelas autoras no artigo que lançou a escala. As visões de mundo e, mais espe-
cifi camente, da natureza, foram realmente mediadores da consideração de atitudes e comporta-
mentos pró-ambientais, como evidenciados nas correlações encontradas entre os cuidadores e 
não-cuidadores ambientais.

Palavras-chave: compromisso pró-ecológico; visões de mundo; professores
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CÓDIGO: HS2323
TÍTULO: ENTRE A HONRA E A HOMOFOBIA: O CASO GENILDO FERREIRA DA 
FRANÇA
AUTOR: KENIA ALMEIDA NUNES
ORIENTADOR: BERENICE ALVES DE MELO BENTO

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo fazer discussões teóricas e análises em torno do dados 
obtidos em campo (observação participante, entrevistas e aplicação de questionários)  sobre a 
construção da identidade masculina a que Genildo Ferreira da França foi submetido desde a sua 
infância. Uma identidade construída a partir da desvalorização do feminino, pois a masculini-
dade tida como “verdadeira” é produzida contra o feminino e contra a homossexualidade, esta 
vista por vias feminilizantes logo, inferior ao masculino. Dessa forma, o homem é construído 
como fonte de virilidade, força e violência. A virilidade aqui entendida como o somatório de 
uma série de regras, leis e normas a que os homens são expostos durante toda a sua vida, o 
que pode ser resumido na vida destes como honra. Portanto, quando a honra é perdida, para 
reconquistá-la é necessário de um longo e árduo caminho a se trilhar, mesmo que nessa busca, 
aquele que procura reconquistá-la, se manche com sangue, através do exercício “legítimo” da 
violência simbólica e física contra homens e mulheres.

Palavras-chave: Honra; Violência; Mulher; Homem; Virilidade.
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CÓDIGO: HS2324
TÍTULO: STELLA VÉSPER GONÇALVES E SUA PRÁTICA EDUCATIVA NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE (1910 - 1935)
AUTOR: ERIKA NOGUEIRA MARTINS
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS

Resumo:

O presente trabalho analisa a prática educativa de Stella Vésper Ferreira Gonçalves no 
cenário norte-rio-grandense, tendo em vista o início de sua docência no Grupo Escolar Modelo 
Augusto Severo - criado pelo Decreto Lei de n° 174, de 05 de março de 1908, no governo de 
Alberto Maranhão. No intuito de se obter informações mais detalhadas acerca desta educadora, 
realizamos pesquisas no Instituto Histórico e Geográfi co do RN, utilizando como fontes os 
registros formais encontrados na Revista Pedagogium e no jornal Diário de Natal. Além disso, 
efetuamos pesquisas no Arquivo Público do Estado do RN. Com base nas investigações rea-
lizadas, destacamos que Stella foi aluna da primeira turma da Escola Normal de Natal, tendo 
sua diplomação em 1910. Posteriormente, foi nomeada professora primária da instituição Gru-
po Escolar Augusto Severo. Observamos, também, que a referida educadora dedicou grande 
parte de sua vida à elaboração de artigos de cunho religioso e, ao mesmo tempo, educativo em 
periódicos como o jornal O Diário de Natal e Revista Pedagogium. Em alguns desses artigos, 
utilizava como assinatura o pseudônimo Potyguara. Os escritos de Stella refl etiam um modelo 
de educação articulado a valores religiosos como a fé incondicional e o amor fraterno. Ainda 
através de seus escritos, Potyguara defendia a importância do papel materno na formação moral 
da criança. A pesquisa em questão visa contribuir para a historiografi a da educação brasileira, e 
em especial, a norte-rio-grandense.

Palavras-chave: Educação. Prática Educativa. História
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CÓDIGO: HS2327
TÍTULO: ARTEFATOS CULTURAIS CONFIGURANDO MODOS DE SER BEBÊ EM INS-
TITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR: CARLOS EUGÊNIO DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO

Resumo:

Busca-se compreender, com a realização desta pesquisa, como as confi gurações culturais 
contemporâneas - caracterizadas pela mídia e pelo consumo - tem produzido determinados 
signifi cados e práticas em relação aos bebês que frequentam um berçário de uma Instituição 
de Educação Infantil na cidade de Natal/RN. O estudo se desenvolve a partir das teorizações 
de autores que estudam a infância realizando análises culturais Linn (2006); Giroux (1994); 
Postmann (1994); Schor (2004); Bujes (2001) Steinberg e Kincheloe (2001), uma vez que esta 
pesquisa insere-se no âmbito dos Estudos Culturais em Educação. A partir de tal campo teórico 
considera-se que a cultura permeia nossas vidas de modo que as aprendizagens das pessoas 
(incluindo os bebês) ocorrem por meio das instâncias culturais como a mídia e o consumo. O 
procedimento teórico-metodológico foi constituído por observações, registros escritos e foto-
gráfi cos, em um berçário de uma instituição pública de Educação Infantil da cidade de Natal/
RN. Fez parte de tal procedimento a constituição de um inventário dos artefatos relacionados 
com a mídia presentes na turma de berçário. Constatou-se, com o desenvolvimento desse estu-
do, que independente de classe social, os bebês desde cedo se relacionam com os produtos de 
consumo veiculados pela mídia. Hoje em dia há uma infi nidade de artefatos e serviços que co-
laboram para que se construa a idéia de que os bebês são sujeitos-consumidores, esse percurso 
inicia-se antes mesmo do nascimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Mídia; Consumo; Bebês.
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CÓDIGO: HS2328
TÍTULO: O DESBRAVAMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE COLONIAL A PARTIR 
DA ANÁLISE DAS CARTAS DE SESMARIAS (1690 - 1720)
AUTOR: TYEGO FRANKLIM DA SILVA
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL

Resumo:

As concessões de terra por meio de sesmarias foram a forma encontrada pela coroa por-
tuguesa para povoar o extenso território que tinha conquistado no  Novo Mundo. O tema das 
sesmarias está sempre presente nos livros de história e nas discussões, sobretudo as relaciona-
das à história do Brasil colonial, porém faltam estudos mais aprofundados sobre este instituto, 
assim como uma análise mais específi ca e detalhada sobre os homens que pediam estas sesma-
rias e os seus argumentos apresentados ao requerer as terras. Só para o Rio Grande do Norte 
são mais de 900 cartas de doação de terras, a maioria do século XVIII. Este trabalho tem como 
objeto de pesquisa as cartas de sesmarias concedidas na capitania do Rio Grande na virada do 
século XVIII, que somam mais de 140. Estas cartas foram transcritas e analisadas, obtendo-
-se os dados que revelaram certa constância nas justifi cativas dos homens que requeriam estas 
sesmarias, constatando que a principal justifi cativa era a necessidade de terras para a criação de 
gado no sertão e que tinham direito à terra em forma de mercê, por terem defendido a posse da 
coroa portuguesa sobre terra, no evento conhecido como Guerra dos Bárbaros. Estes homens 
que se fi xaram na capitania do Rio Grande deram início às famílias que detiveram o poder local 
durante o período colonial.

Palavras-chave: Sesmaria, sesmeiro, terra, colonização, Rio grande
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CÓDIGO: HS2330
TÍTULO: A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS ESPECIFICIDADES DA CRIAN-
ÇA
AUTOR: KALIANA DA SILVA CORREIA
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES

Resumo:

O presente trabalho parte da compreensão da Educação Infantil como primeira etapa da 
Educação Básica com função de educar-cuidar da criança visando a promoção de seu desenvol-
vimento, mediante a apropriação de práticas da cultura considerando suas especifi cidades como 
pessoa concreta e contemporânea. Considerando essa premissa, nossa pesquisa objetiva: a) 
sistematizar teorizações e defi nições ofi ciais relativas ao ensino-aprendizado da leitura no con-
texto da Educação Infantil, considerando-se as especifi cidades das crianças como aprendizes e 
da leitura como objeto de conhecimento; b) analisar concepções e práticas docentes presentes 
na Educação Infantil com relação à leitura. A investigação envolve pesquisa bibliográfi ca e pes-
quisa de campo do tipo exploratória através de entrevistas semi-estruturadas com docentes da 
Educação Infantil, observações do tipo não-participativo e análise documental em uma institui-
ção de Educação Infantil da rede pública situada na Grande Natal RN. Do estudo desenvolvido, 
sistematizamos concepções de leitura como atividades que envolvem conceitos, procedimentos 
e atitudes sobre o que, para que e como se lê/compreende o texto escrito. Sua aprendizagem 
envolve, portanto, envolvimento mediado com a leitura em contextos de funcionalidade e sig-
nifi cação sócio-cultural e individual. Assim, desde a educação infantil, a criança pode começar 
a desenvolver conhecimentos básicos a essa prática cultural, essencial à vida escolar e pessoal 
em nossa sociedade.

Palavras-chave: Educação Infantil; Criança; Leitura; Prática Pedagógica.
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CÓDIGO: HS2331
TÍTULO: CONSTRUINDO RELAÇÕES DIALÓGICAS NA SAÚDE: RELAÇÕES DE 
TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
AUTOR: PAULO RICARDO LOPES
ORIENTADOR: LORE FORTES

Resumo:

Nossa pesquisa objetiva estudar através de uma prática interdisciplinar de investigação os 
problemas de integração entre as diversas áreas de atuação dos profi ssionais de nível superior 
que atuam no SUS, bem como as relações humanas entre todos os membros das equipes e entre 
profi ssionais e usuários. A proposta metodológica a desenvolver fundamenta-se na Metodolo-
gia do Discurso do Sujeito Coletivo, que através das narrativas, vai priorizar os processos or-
ganizacionais e institucionais que dão expressão às experiências e formas de inter-subjetivação 
das pessoas envolvidas, concluindo com , concluindo com a reunião da pluralidade em um 
sujeito do pensamento coletivo, como uma representação ou discurso com conteúdo ampliado. 
Acredita-se que os resultados poderão mostrar as idéias, valores e discursos dos diferentes pro-
fi ssionais. Assim, as situações relativas à ação comunicativa e suas difi culdades de sucesso co-
municacional poderão vir a ser discutidas na universidade, gerando possibilidades de refl exão e 
formação entre os acadêmicos envolvidos. Os resultados devem ainda ser compartilhados com 
os profi ssionais do SUS, participantes da pesquisa, esperando gerar mudanças signifi cativas na 
vida institucional.

Palavras-chave: Relações Dialógicas, SUS e Representação
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CÓDIGO: HS2338
TÍTULO: “QUANDO SOMOS LIVRES? UMA REFLEXÃO SOBRE AÇÃO POLÍTICA EM 
HANNAH ARENDT”
AUTOR: DANIELLE DANTAS DE MACEDO
ORIENTADOR: RODRIGO RIBEIRO ALVES NETO

Resumo:

Este artigo pretende abordar uma refl exão sobre o conceito arendtiano de ação, atividade 
eminentemente política da vita activa, ou seja, a mais mundana das atividades da condição 
humana na terra. Evidenciando seu caráter pluralista e, portanto, livre que é vivenciado pelos 
homens em conjunto, genuinamente na esfera política ou pública por meio da ação e do discur-
so concertados.

Palavras-chave: Ação, Pluralidade, Esfera política ou pública.
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CÓDIGO: HS2339
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NEUROCOGNITIVOS TARDIOS EM CRIANÇAS 
SOBREVIVENTES DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) ACOMPANHADAS NA 
LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AUTOR: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO
CO-AUTOR: EDIANA ROSSELLY DE OLIVEIRA GOMES
CO-AUTOR: RODOLPHO LUIZ ARAUJO CORTEZ
CO-AUTOR: THAYZA MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS

Resumo:

O presente projeto tem como objetivo apresentar o perfi l do funcionamento cognitivo de 
crianças diagnosticadas com Leucemia Linfóide Aguda (LLA), acompanhadas na LIGA Nor-
teriograndense contra o câncer. A LLA constitui aproximadamente 75% das leucemias infantis. 
Atualmente, cerca de 80% das crianças com LLA integram o grupo de sobreviventes.Neste âm-
bito, estudos acerca dos efeitos decorrentes dos tratamentos quimioterápico e radioterápico têm 
demonstrado a existência de seqüelas neurocognitivas com impactos importantes no processo 
de aprendizagem e na qualidade de vida. Fundamentado na neuropsicologia, o estudo propõe 
apresentar dados parciais da investigação dos efeitos psicológicos decorrentes dos tratamentos 
supracitados e o impacto destes sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças em tratamen-
to ou sobreviventes da LLA, na faixa etária dos 6 aos 12 anos, acompanhadas na instituição 
referida. O estudo basea-se em um protocolo avaliativo, que contempla a avaliação de todo o 
funcionamento neuropsicológico destas crianças. Participaram deste estudo 11 crianças, dentre 
elas 3 estavam fora de tratamento, enquanto 7 encontrava-se em tratamento. Pode-se verifi car 
que os resultados encontrados estão em consonância com aqueles apresentados pela literatura 
que destaca a ocorrência de défi cits, no funcionamento verbal e nas funções executivas. Em 
conclusão, verifi ca-se a relevância de estudos nesse campo para o aprimoramento de estratégias 
educativas com fi ns acadêmicos.

Palavras-chave: Leucemia linfoide aguda; avaliação neuropsicológica; aprendizagem
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CÓDIGO: HS2341
TÍTULO: SUPORTE SOCIAL EM SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN
AUTOR: ALLANA DE CARVALHO ARAÚJO
ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM
CO-AUTOR: CLARISSE VIEIRA DE ALMEIDA
CO-AUTOR: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA

Resumo:

No processo de desinstitucionalização em saúde mental, entende-se que as estratégias de 
suporte social e organização social e política envolvendo usuários, familiares e técnicos são 
importantes para a reabilitação psicossocial e reinserção social dos usuários. Assim, buscou-
-se mapear as iniciativas desta natureza em Natal-RN. Foram identifi cadas 05 organizações 
político-sociais (associações e assembléias populares) de usuários, familiares e amigos e 04 
estratégias de suporte social (grupos de suporte mútuo, iniciativas de inclusão pelo trabalho). 
Realizamos entrevistas com 16 participantes (lideranças e membros) de 03 destas associações 
e 03 destes grupos de suporte social. Tem-se que 03 dos 08 usuários entrevistados afi rmaram 
ainda participar destas iniciativas. Os que não participam atribuem o fato à ausência de vontade 
e de disponibilidade, não envolvimento na luta por direitos e descrédito na atuação das inicia-
tivas conhecidas. Ademais, característica geral das organizações contatadas é o funcionamento 
irregular e assistemático fruto de uma desarticulação interna e com os serviços de saúde ou 
outras iniciativas. Isso aponta para a precariedade de uma política continuada e consistente de 
inclusão social e reabilitação psicossocial em Natal, na rede de atenção à saúde e para além 
dela. Propõe-se buscar novas estratégias de inclusão e suporte social, como implantar Centros 
de Convivência, e de promover capacitação técnica para formar operadores que sustentem tais 
processos.

Palavras-chave: Desinstitucionalização. Suporte social. Controle social. Saúde mental.
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CÓDIGO: HS2342
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FÍSICO AMBIENTAL DOS ASSEN-
TAMENTOS TRADICIONAIS SITUADOS EM ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍ-
VEIS: UM ESTUDO EM BARREIRAS, DIOGO LOPES E SERTÃOZINHO - RDSEPT/ RIO 
GRANDE DO NORTE
AUTOR: PAMELA RAFAELLY DE MELO REINALDO
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA

Resumo:

Esse trabalho apresenta um estudo sobre as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e 
Sertãozinho localizadas a margem do canal conhecido como Rio Tubarão, nos municípios de 
Macau e Guamaré/RN. Trata-se de comunidades tradicionais assentadas em Área de Preserva-
ção Permanente - APPs, no caso, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tuba-
rão - RDSPT. A Lei n° 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
-SNUC, dispõe no Art. 20: “A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural 
que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de ex-
ploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica”. Assim, o projeto aborda a questão dos assentamentos 
humanos implantados em áreas ambientalmente frágeis. Busca compreender as questões socio-
ambientais que se apresentam no processo de formação e crescimento dos assentamentos hu-
manos em APPS, de modo a identifi car as possibilidades e limites de permanência e expansão 
dessas comunidades nas áreas onde se encontram. Especifi camente busca investigar como se 
apresenta a confi guração sócio-espacial dos assentamentos, quais as questões sócio-ambientais 
que se apresentam no processo de formação e crescimento da área e como a legislação urbana 
e ambiental trata essa questão.

Palavras-chave: Habitação social, gestão urbana, áreas de proteção permanente.
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CÓDIGO: HS2344
TÍTULO: INICIAÇAO COLETIVA AOS INSTRUMENTOS DE CORDAS
AUTOR: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CENCI
ORIENTADOR: FABIO SOREN PRESGRAVE

Resumo:

A presente pesquisa analisa alguns conceitos propostos por Pablo Casals e estuda a apli-
cação dessas idéias no contexto da iniciação coletiva do violoncelo. Os princípios pedagógicos 
estabelecidos por Pablo Casals, surgiram a partir da sua visão sobre o refi namento da arte da 
interpretação musical. Casals foi responsável pela formação de alguns dos grandes violoncelis-
tas do Século XX, apesar disso, algumas das suas idéias mais importantes só são transmitidas 
aos alunos nos estágios mais avançados de sua formação. Como procedimento  metodológico, 
foram estudados textos de autores que conviveram com Casals como Baldock, Blum e Chernia-
vsky para o entendimento dos conceitos propostos pelo viloncelista catalão. Atualmente essas 
idéias estão sendo postas em prática no Curso Básico de Violoncelo da EMUFRN. O andamen-
to da pesquisa nos mostra que excelentes resultado podem ser obtidos ao expormos alunos ini-
ciantes a conceitos que só teriam conhecimento em estágios avaçados. Ficou evidenciado que a 
resposta a conceitos considerados em geral complexos demais é boa, que a sua introdução deve 
ocorrer desde a primeira aula de violoncelo em grupo. A utilização da proposta proveniente das 
ideias fi losófi cas e musicais de Casals, permite aos professores trabalhar com os alunos o auto-
-conhecimento, o real sentido de se tocar o violoncelo e em um sentido mais amplo o aspecto 
humano da música, colaborando desta forma para a formação de cidadãos.

Palavras-chave: Pablo Casals, ensino coletivo, violoncelo.
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CÓDIGO: HS2345
TÍTULO: “PAULISTANAS” DE CLÁUDIO SANTORO, ASPECTOS TÉCNICOS E IN-
TERPRETATIVOS
AUTOR: MAXIMO JOSE DA COSTA
ORIENTADOR: FABIO SOREN PRESGRAVE

Resumo:

A intenção deste artigo é apresentar  informações sobre aspectos interpretativos, bem 
como soluções técnicas para a “Paulistana nº 4” do compositor brasileiro Cláudio Santoro, 
enfocando alguns aspectos rítmicos, melódicos e físicos do instrumento. Como procedimento 
metodológico, foram abordados aspectos relevantes da biografi a de Santoro para as “Paulista-
nas”, detalhamos alguns dos problemas de performance da obra e fi zemos sugestões baseadas 
na pesquisa de autores como Kater (2001), Gerber (2003) e Schneider (2005).A forma da Pau-
listana nº 4 merece um cauteloso estudo por parte do intérprete, pois, é uma peça com grande 
liberdade na escrita, sendo que os contrastes criados pelo compositor são a idéia germinal da 
forma.A “Paulistana nº 4” é uma peça rítmica e percussiva, onde o intérprete deve estar muito 
atento a mudança das fi guras rítmicas e as fórmulas de compasso. Sugerimos que o intérprete 
antes de tocar faça uma leitura rítmica detalhada e consciente de toda a obra, pois o desafi o 
rítmico da obra é muito distinto do repertório tradicionalmente executado pelos pianistas. Por 
meio da análise técnica do trabalho, é possível ter um conhecimento mais aprofundado, tanto 
do pensar do compositor em relação especifi camente a “Paulistana nº4”, como das práticas in-
terpretativas da peça. No decorrer desta pesquisa, procurou-se investigar mais a fundo a melhor 
maneira de executar trechos,  possibilitando novas ideias de interpretação e soluções técnicas.

Palavras-chave: Paulistana nº4; Interpretação; Cláudio Santoro
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CÓDIGO: HS2351
TÍTULO: CRIANÇA, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
AUTOR: WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES

Resumo:

A presente pesquisa tem como objetivos sistematizar conhecimentos acerca do desenvol-
vimento da sexualidade infantil e de suas implicações para a educação da criança, bem como 
investigar concepções e ações de professores dessa etapa relativas ao tema. Constata-se que no 
cotidiano da Educação Infantil são comuns as manifestações das crianças relativas às suas curio-
sidades com relação ao próprio corpo, ao corpo dos outros e ainda às sensações experimentadas 
com o manuseio das partes genitais. Essas manifestações constituem um grande desafi o para os 
professores dadas as signifi cações que o conteúdo tem em nossa cultura. A pesquisa, em fase de 
conclusão, envolveu estudo bibliográfi co, análise documental e entrevistas com seis professo-
res de instituições de Educação Infantil da rede pública e federal de Natal e Grande Natal-RN. 
A partir de estudos teóricos foi possível entender a sexualidade como uma prática humana, cuja 
construção é histórica e contextual. Suas manifestações são parte crucial do desenvolvimento 
da criança como pessoa e vinculam-se aos seus processos de aprendizagem e desenvolvimento 
em todas as áreas, o que exige intervenção adequada e sensível dos professores. A análise inicial 
das idéias e práticas docentes indica que, de modo geral, entre os profi ssionais entrevistados 
ainda há desconhecimentos, incômodos, silêncios e equívocos, bem como atitudes de precon-
ceito e repressão no que se refere às questões da sexualidade das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil; Sexualidade da criança; Práticas pedagógicas
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CÓDIGO: HS2352
TÍTULO: O BRASIL NAS “CONFISSÕES” DE DARCY RIBEIRO
AUTOR: HYLANA MARESSA DE SOUZA CAMARA
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO

Resumo:

Este resumo tem como objetivo expor as atividades desenvolvidas pela bolsista de Ini-
ciação Científi ca no exercício de suas atividades na modalidade PIBIC, no período de agosto 
de 2009 a julho de 2010. O projeto em questão se propôs a mapear itinerários sociais e singula-
res da formação sócio-educativa e cultural em narrativas autobiográfi cas de autores brasileiros 
que se destacaram nos séculos XX e XXI.  Nessa perspectiva, a bolsista se propõe a analisar 
o memorial de Darcy Ribeiro, intitulado “Confi ssões”, a fi m de compreender a importância 
desse autor para a interpretação do Brasil. Desse modo, analisar Darcy Ribeiro é conceber que 
ele sempre esteve em busca de novos caminhos e perspectivas, se constituindo um homem de 
ação que fazia do pensar e do agir uma prática co-relacionada. Portanto, se procurará enfatizar 
como a escritura de si permite que se compreenda uma conjuntura mais ampla, servindo como 
elemento para o resgate das Memórias do Brasil.

Palavras-chave: Memórias do Brasil - Escritura de si - Confi ssões - Darcy Ribeiro
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CÓDIGO: HS2354
TÍTULO: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ESCALAS DE PADRÕES CLÍNICOS NE-
GATIVISTA E AUTODESTRUTIVO - O MCMI-III PARA O BRASIL
AUTOR: YASMIN MAKHAMID MAKHAMED
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI
CO-AUTOR: BLENDA CARINE DANTAS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA

Resumo:

O presente estudo objetiva a tradução e adaptação das Escalas Negativista e Autodes-
trutiva do Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III), instrumento de Avaliação 
Psicopatológica da Personalidade. Tendo em vista que considerável número dos profi ssionais 
de psicologia se utiliza principalmente de instrumentos e técnicas defasadas (Noronha, Primi e 
Alchieri, 2004), onde se observa a ausência de instrumentais mais modernos (CFP, 2001), o tra-
balho vem como forma de suprir essa necessidade de um instrumento mais moderno, completo 
e objetivo, de forma a agilizar, otimizar e facilitar o processo de avaliação psicológica. O instru-
mento está sendo aplicado no Serviço de Psicologia Aplicado (SEPA), nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), entre outros 
locais, e busca atingir uma amostra de 1.750 sujeitos, a fi m de adaptar e validar o instrumento 
para o uso no Brasil. Contamos, até a presente data, com uma amostra de 600 participantes, 
estando 461 destes questionários tabulados, além da caracterização sócio-demográfi ca de uma 
parcela dessa amostra e do inicio da informatização do instrumento. Ressalta-se a importância 
da continuidade da pesquisa, dada a abrangência do instrumento e sua relevância, sendo neces-
sário o prosseguimento das coletas e das análises.

Palavras-chave: MCMI-III. Transtornos de Personalidade. Negativista e Autodestrutivo.
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CÓDIGO: HS2356
TÍTULO: PERFORMATIVIDADE EM TEXTOS DRAMATÚRGICOS E ENCENAÇÕES 
CONTEMPORÂNEAS
AUTOR: CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE

Resumo:

O presente trabalho pretende analisar a peça de teatro “O Bizarro Sonho de Steven” do 
Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Para tanto, levamos em consideração os 
conceitos de “performatividade” e de “teatralidade” já trabalhados durante a pesquisa “Drama-
turgências: por um Estudo Comparativo da Performatividade em Textos Teatrais Contemporâ-
neos” no período de 2009-2010. A peça em questão apresenta elementos de performatividade 
e de teatralidade segundo à perspectiva de autores como Paul Zumthor (2000), Alex Beigui 
(2006) e Hans-Thies Lemann (2007), Jussara Setenta (2008). De acordo com estes autores, a 
cena teatral contemporânea está relacionada à materialidade presente já no texto escrito e tea-
tral, onde o corpo assume um papel primordial na construção cênica, pois é através deste que 
são reestruturadas e ressignifi cadas as formas textuais em níveis verbais, não-verbais, plásticos, 
sonoros entre outros. No espetáculo, objeto de análise, evidenciamos aspectos de uma drama-
turgia centrada na luz e nos objetos cênicos, assim como diálogos entre o animado e o inani-
mado (os atores e os elementos postos em cena dialogam entre si, o que confere características 
subjetivas aos objetos). A desconstrução de elementos cênicos, reapropriada em outros con-
textos da cena, é uma marca singular à encenação do espetáculo acima citado. Evidenciamos, 
ainda na montagem, desvios lingüísticos durante o processo de recepção que envolve tanto a 
observação quanto à crítica.

Palavras-chave: Dramaturgia; Performatividade; Teatralidade
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CÓDIGO: HS2357
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES E REGISTROS DE RELAÇÕES ENTRE ARTES E CIÊN-
CIAS NO ENSINO DE TECNOLOGIA CÊNICA
AUTOR: LARISSE KALINE PEREIRA DA COSTA
ORIENTADOR: JOSE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO

Resumo:

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo promover articulações no currículo do 
Ensino Médio entre as áreas de Artes e Ciências. Devido ao fato do teatro abranger inúmeras 
construções artísticas, concluimos que o seu ensino não deve se restringir apenas na prepa-
ração física do ator, mas também deveria abordar o campo da sonoplastia, da iluminação, da 
cenografi a, entre outros. Podemos observar que o ensino de teatro é um campo propício para 
a construção de diálogos com outras áreas do conhecimento pertencentes ao Ensino Médio, 
tais como, dentre outras, Física, Química, Matemática e Biologia. Constatamos ainda que o 
ensino de Ciências aspira por uma prática educativa que se prolongue para além dos manuais 
científi cos, criando possibilidades para que o aluno possa agir criticamente sobre o mundo à sua 
volta. Este objetivo também aspira um ensino de natureza interdisciplinar, onde além de pro-
duzir ferramentas para que o discente possa construir seu conhecimento em diálogo com suas 
realidades, possibilita ainda um desenvolvimento integrado entre as áreas do conhecimento do 
âmbito escolar e as relações externas. Estabelecendo essa interdisciplinaridade entre Artes e 
Ciências, pretende-se desenvolver uma rede de integração, ampliando assim, seus respectivos 
estudos e práticas.

Palavras-chave: Ensino de Teatro, Ensino de Ciências, Interdisciplinaridade.
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CÓDIGO: HS2358
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DA ADERÊN-
CIA TERAPÊUTICA AO TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS
AUTOR: BEATRIZ MENDES E MADRUGA
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI

Resumo:

O estudo “Desenvolvimento e avaliação de características da aderência terapêutica ao 
tratamento de doenças crônicas” traz como proposta de pesquisa a investigação acerca da ade-
rência terapêutica na obesidade mórbida. Tal aderência foi avaliada durante o pós-operatório 
da cirurgia bariátrica contando com 15 pacientes voluntários do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL). Os instrumentos utilizados foram uma entrevista semi-estruturada, e os instru-
mentos de avaliação psicológica Zulliger e Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-
-III). O grupo considerado como de alta adesão contou com a maioria dos sujeitos (12), porém 
houve resultados contraditórios entre o que o Zulliger apontou como sujeitos de alta e de baixa 
adesão, e o que era esperado quanto ao comportamento desses mesmos sujeitos.

Palavras-chave: aderência terapêutica; cirurgia bariátrica; Zulliger.
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CÓDIGO: HS2359
TÍTULO: SIMULAÇÃO EMPRESARIAL E JOGOS NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO
AUTOR: ADOLFO RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO

Resumo:

A pesquisa objetiva estudar a percepção de alunos sobre a aplicação da simulação empre-
sarial e jogos no apoio ao ensino de Administração. A metodologia segue uma lógica qualita-
tiva. Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura sobre a utilização de jogos no ensino, 
simulação e jogos de empresa. Seguiu-se aplicação de entrevistas abertas com estudantes de 
Administração. Como resultado foi percebido que jogo e simulação, de acordo com os alunos, 
são recursos que levam os envolvidos no processo de ensino a terem sucesso na aprendizagem. 
Grande parte dos entrevistados colocou que simulação e jogos são interessantes pelo fato de 
aproximarem prática de teoria. Dessa forma, mesmo com conceitos diversos, tratam-se de fer-
ramentas úteis desde que bem utilizadas. A pesquisa conclui que os alunos têm diferentes per-
cepções sobre jogos e simulações, concordando que podem até não serem determinantes, mas 
ajudam no auxílio do aprendizado.

Palavras-chave: Simulação. Jogos. Ensino. Administração. Aprendizado.
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CÓDIGO: HS2360
TÍTULO: QUIXOTE INTERSEMIÓTICO: PRIMEIRAS ABORDAGENS
AUTOR: MARIA LUÍZA ASSUNÇÃO CHACON
ORIENTADOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um estudo de semiótica comparada entre 
o romance El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605-1615), de Miguel de Cer-
vantes, e a série de vinte e um desenhos em lápis de cor sobre cartão elaborados por Candido 
Portinari a partir da narrativa cervantina. Desde sua publicação, Don Quijote tem servido de 
inspiração para numerosos pintores, gravadores e desenhistas, constituindo um dos mais fortes 
“mitos visuais” do Ocidente. Com base no texto “Mitos do individualismo moderno”, de Ian 
Watt (1997), nos estudos de Célia Navarro Flores (2007, 2008), no livro O cavaleiro da tristíss-
ma fi gura (2008), de Annateresa Fabris (1996), e no ensaio “A mensagem estética”, de Umberto 
Eco (2007), buscaremos observar de que forma Portinari contribui com a tradição o mito visual 
de Dom Quixote; quais das cenas do romance são escolhidas como motivos dos desenhos; que 
perspectiva (real ou onírica) domina as ilustrações; como os desenhos confi guram-se como 
obras de arte visuais.

Palavras-chave: Tradução intermisótica; Dom Quixote; Cervantes; Portinari; Drummond
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CÓDIGO: HS2361
TÍTULO: A RELEVÂNCIA DA POESIA PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO LEI-
TOR: UM ESTUDO DE CASO
AUTOR: ELIENE PATRÍCIO DE BARROS
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA

Resumo:

Esse trabalho é parte da pesquisa “O Ensino da Literatura: processos de andaimagem 
e argumentação para formar mediadores de leitores na escola fundamental” (AMARILHA - 
2007) e tem como objetivo refl etir sobre a relevância da poesia para o processo de formação do 
leitor. Este estudo justifi ca-se pela possibilidade de evidenciar a interação entre texto e leitor 
no processo de formação de leitora. Constitui-se como corpus de análise a leitura do texto “Ca-
ligrafi a de Dona Sofi a”, de André Neves realizada em três turmas de 5º ano de duas escolas da 
rede pública de ensino na cidade de Natal-RN. Privilegiou-se essa sessão pelo fato de o livro 
ter como ilustração poemas. Adotou-se como referencial teórico os estudos de Amarilha (1995, 
2009), Vigotski (1998), Morin (2005), Paixão (1982), Tavares (2007). Após a análise dos da-
dos, observou-se a necessidade intrínseca pelos educandos em ler os poemas que ornamentam 
a história, bem como o interesse manifestado em saber a autoria das mesmas. Evidencia-se que 
a poesia constitui-se em gênero literário capaz de instigar novas pesquisas devido sua natureza 
emotiva, fi gurativa e ideológica proporcionando o exercício da curiosidade epistemológica.

Palavras-chave: Literatura; poesia; formação leitora.



HS - Humanas e Sociais

138

CÓDIGO: HS2363
TÍTULO: ACIDENTE DO TRABALHO: DIREITO, CIDADANIA E JUSTIÇA
AUTOR: TATIANA FELIPE ALMEIDA
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO

Resumo:

A proteção jurisdicional do trabalhador enfrenta na atualidade, os altos níveis de acidente 
de trabalho causados pela omissão dos empregadores em proporcionar condições seguras e 
saudáveis de trabalho aos seus empregados. Nessa perspectiva, a tutela jurisdicional impõe o 
cumprimento de medidas que garantem a segurança das condições de trabalho e a reparação 
dos danos causados aos trabalhadores que sofrem acidentes ou adquirem doenças ocupacionais. 
Todavia, os níveis de acidentes ainda permanecem elevados, manifestando a continuidade de 
práticas que geram danos morais e materiais aos trabalhadores. Diante disso, o caráter inibitó-
rio das decisões judiciais que impõem o pagamento de indenizações não tem se demonstrado 
sufi ciente para evitar os acidentes de trabalho e a mudança de postura dos empregadores no 
que concerne ao estabelecimento de condições de trabalho dignas aos seus funcionários. Nesse 
sentido, defende-se o fortalecimento do papel regulador e fi scalizador do Estado para garantir a 
efi cácia dos direitos do trabalhador. Desse modo, a ordem jurídica atual não pode mais limitar 
a proteção do trabalhador a um caráter reparador de danos, sob pena de enfraquecer ainda mais 
a condição do trabalhador perante as desigualdades nas relações de trabalho e não proporcionar 
melhores condições de vida aos trabalhadores, uma vez que as consequências geradas pelo aci-
dente de trabalho ferem a dignidade humana do trabalhador.

Palavras-chave: Acidente de trabalho. Dignidade humana. Proteção Jurídica.
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CÓDIGO: HS2369
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NA REGIÃO DO SERIDÓ 
POTIGUAR: UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA
AUTOR: ALINE SOARES E SILVA
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO

Resumo:

O turismo tem se consolidado na região do Seridó Potiguar, localizado no sul do estado do 
Rio Grande do Norte. Tal atividade tem sido incentivada principalmente pelas políticas públicas 
de interiorização do turismo implementadas pelo Estado que, por sua vez, parte do pressuposto 
da existência de elementos potenciais para o desenvolvimento dessa atividade, como as repre-
sentações culturais e paisagísticas do sertão, os quais dão margem para o desenvolvimento do 
ecoturismo, do turismo rural, o turismo ligado a esportes de aventura ou ainda os que se refe-
rem à cultura local tais como o turismo de eventos, o religioso, gastronômico, dentre outros. 
Porém o turismo se apresenta como um fenômeno responsável por efeitos positivos e negativos 
à região. Nesse contexto este trabalho propõe a realização de uma espacialização dos atrativos 
turísticos da região do Seridó, com o mapeamento dos mesmos, ressaltando as vinculações des-
tes com os elementos naturais e culturais da região, bem como inventariá-los e caracterizá-los, 
a partir de uma análise na perspectiva geográfi ca, ancorada na produção do espaço. Para a re-
alização da pesquisa, os procedimentos metodológicos consistem na utilização de um material 
bibliográfi co, visando a fundamentação teórica para a análise pretendida. Também serão aplica-
dos questionários e realização de entrevistas in loco, as quais servirão de base para inferências 
posteriores, mediante a devida análise dos mesmos, a luz do referencial teórico construído.

Palavras-chave: Turismo, Seridó Potiguar, Espacialização, Atrativos turísticos



HS - Humanas e Sociais

140

CÓDIGO: HS2370
TÍTULO: CTRL+ART+DEL: EXPERIMENTAÇÕES EM INTERFACES ARTÍSTICAS
AUTOR: VINICIUS CORTEZ DE SOUZA DANTAS
ORIENTADOR: FABIO OLIVEIRA NUNES

Resumo:

Trata-se de uma pesquisa de caráter prático-refl exivo a cerca da aplicação de interfaces 
computacionais em experimentações artísticas. São consideradas interfaces computacionais, 
tanto programas de computador (softwares) que realizam processamento de ação em espaços 
físicos ou virtuais em tempo real, quanto dispositivos físicos (hardware) que realizam sensoria-
mento em ambientes ou indivíduos. Objetiva-se com esse trabalho executar projetos autorais 
em arte e tecnologia, investigando relações entre interfaces e discursos artísticos. Como primei-
ra experimentação, o projeto “Bafo”, em fase de desenvolvimento, é uma instalação composta 
por um sistema que capta sinais oriundos da respiração de usuários e os traduz simultaneamente 
em informação sonora incômoda para outras pessoas. Partindo de uma ação automática e pri-
mordial à manutenção do corpo humano,  “Bafo” pretende discutir metaforicamente perspecti-
vas da dicotomia opressor/oprimido na sociedade.

Palavras-chave: interfaces computacionais, arte, interatividade
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CÓDIGO: HS2374
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABA-
LHO EM UMA ORGANIZAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AUTOR: FERNANDA JULYANNA SILVA DOS SANTOS
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA

Resumo:

O tema da Qualidade de Vida no Trabalho - QVT constitui uma linha de pesquisa, dentro 
do comportamento organizacional, já bastante desenvolvida cientifi camente desde os anos 50, 
segundo relato de Sampaio (apud Limongi-França, 2003). Tendo marco literário em Walton 
(1975) e Westley (1979), focalizando-se no bem-estar das pessoas no desenvolvimento do tra-
balho. Baseado na literatura busca-se, avaliar o programa de qualidade de vida no trabalho em 
uma organização de administração pública a fi m de compreender sua concepção, desenvolvi-
mento e controle. Identifi cando os critérios utilizados no programa de QVT na elaboração e 
desenvolvimento do mesmo, verifi cando quais resultados são esperados para o Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho implantado na organização, na visão dos gestores e servidores. 
Abordando também uma analise dos mecanismos utilizados para avaliação da QVT pela pró-
pria organização. O presente trabalho se inscreve metodologicamente na abordagem descritiva, 
no intuito de apresentar de forma precisa as características de um grupo, caracterizando-se 
como um estudo de caso. A coleta de dados será feita por uso de técnica qualitativa por meio 
de entrevista com os gestores e servidores da organização e análise documental. Porém poderá 
ser feito também uso de questionários e aplicações estatísticas, método quantitativo. Buscando 
um avanço na construção de conhecimento em uma área da administração pública no tocante a 
qualidade de vida no trabalho.

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho; Avaliação; Administração pública.
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CÓDIGO: HS2377
TÍTULO: A FILOSOFIA DA RELIGIÃO DE HUME
AUTOR: LEANDRO SOARES DA SILVA
ORIENTADOR: JAIMIR CONTE

Resumo:

O presente trabalho tem como intento apresentar e analisar os principais argumentos 
encontrados na fi losofi a da religião de David Hume (1711-1776), particularmente a partir da 
leitura da obra Diálogos sobre a Religião Natural. Autor de grandes obras fi losófi cas como o 
Tratado da Natureza Humana (1739-40), Investigação sobre o Entendimento Humano (1748) 
e Investigação sobre os Princípios da Moral (1751), David Hume (1711-1776) é também autor 
de vários textos sobre religião, situando-se assim entre os mais infl uentes fi lósofos no campo 
da fi losofi a da religião. Hume criticou as provas clássicas a favor da existência de Deus, as 
noções tradicionais da natureza de Deus e poder divino, a relação entre moralidade e religião, 
e a racionalidade da crença em milagres. Ele também desenvolveu teorias sobre a origem das 
crenças religiosas populares, fundamentando tais noções na psicologia humana ao invés de em 
argumentos racionais ou na revelação divina. A contribuição e importância de Hume no campo 
da fi losofi a da religião justifi cam tomar seus escritos como objeto de estudo e análise a fi m de, 
a partir das leituras e interpretações contemporâneas, lançar novas luzes sobre o tema.

Palavras-chave: Filosofi a Religião Hume
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CÓDIGO: HS2378
TÍTULO: A CONSIDERAÇÃO DE CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS (CCF) POR PROFES-
SORES EM PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E SUA RELAÇÃO COM OU-
TROS INDICADORES DE PRÓ-AMBIENTALIDADE
AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO

Resumo:

Diante da urgente necessidade de soluções para as problemáticas ambientais, estudos 
apontam elementos fundamentais ao rompimento da inércia quanto a esses assuntos, sendo eles 
a disseminação do conhecimento sobre a questão e sua apropriação principalmente por pessoas 
que têm um caráter instrumental para as mudanças de conduta necessárias. Por esse motivo, 
escolhemos estudar os professores, grupo envolvido com a formação das novas gerações de ci-
dadãos e, ao mesmo tempo, o principal agente implicado no processo educativo. Aplicamos um 
questionário a 79 professores que faziam sua formação profi ssional no Instituto Kennedy (Na-
tal/RN), dos Cursos de Especialização em Educação Ambiental (n = 18) e em Educação Infantil 
(n = 24) e do curso Normal Superior (n = 37), sendo 60 do sexo feminino (76%) e com média 
de idade de 40,42 anos (DP = 7,86; amplitude = 22-58). Solicitávamos que, entre outras ques-
tões, respondessem à Escala de Consideração de Conseqüências Futuras (CCF, de Strathman et 
al, 1994). Esperávamos que os alunos da especialização em educação ambiental apresentassem 
um nível de CCF mais alto do que o dos demais alunos, devido a trabalharem diretamente com 
as questões ambientais, o que não foi verifi cado. Ao mesmo tempo, os itens considerados para 
efeito de análise da Escala CCF foram os itens com redação invertida, que continham <não> em 
seu enunciado, o que indica um viés metodológico de forte infl uência moral nas respostas dos 
participantes às questões da escala.

Palavras-chave: consideração de conseqüências futuras; professores; questionário



HS - Humanas e Sociais

144

CÓDIGO: HS2385
TÍTULO: METODOLOGIAS E RIGOR CIENTÍFICO NA COLETA DE DADOS E NA 
APLICAÇÃO DE ENTREVISTAS
AUTOR: RAPHAEL DE MEDEIROS HENRIQUE BEZERRA
ORIENTADOR: RICARDO MIGUEL KOLODIUK SMOLINSKI

Resumo:

O presente trabalho de iniciação cientifi ca consta do levantamento de documentos, da 
organização e digitalização de documentos, transcrição de entrevistas e também da análise de 
critérios de validade de documentos para considerá-los científi cos, para auxiliar uma tese de 
doutorado intitulada “A Orquestra Sinfônica do Rio grande do Norte”. O projeto de doutorado 
visa resgatar os 30 anos de existência da orquestra, bem como sua participação nos diversos 
setores da sociedade, para isso está sendo realizada uma coleta de dados, onde se insere este 
trabalho de iniciação cientifi ca, no qual serão observados documentos referentes à cobertura 
jornalística da época, decretos ofi ciais, programas de concertos e entrevistas. A pesquisa ainda 
está em andamento.

Palavras-chave: História da Música, Orquestra Sinfônica, Educação Musical, Sociedade.
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CÓDIGO: HS2386
TÍTULO: ESTRATEGIAS PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA APRENDI-
ZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS
AUTOR: BRUNO VIEIRA LUZ
ORIENTADOR: APUENA VIEIRA GOMES
CO-AUTOR: APUENA VIEIRA GOMES

Resumo:

A avaliação da aprendizagem é um dos aspectos mais relevantes e controversos no ensino 
presencial e esta difi culdade parece ter se transferido para os Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem (AVA), constituindo um desafi o para pesquisadores, professores e tutores. A Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) possui 
em andamento 7 cursos de graduação a distância.Estes cursos contam com aproximadamente 
3800 alunos em 2010 que se utilizam do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Mo-
dular Object Oriented Dynamic Learning Environment) gerenciado na própria SEDIS. Onde 
alunos, professores e tutores compartilham um espaço onde podem realizar procedimentos di-
dáticos como em uma sala de aula virtual. Em 2008.2 foram realizadas as primeira experiências 
de atividade avaliativas a distância na disciplina Instrumentação para o ensino da matemática 
utilizando recursos do MOODLE. De lá para cá em todos os semestres existem disciplinas que 
se utilizam de recursos do MOODLE como tarefas e questionários que servem como apoio a 
avaliações da aprendizagem. Com estas experiências fi ca cada vez mais evidente a necessidade 
de estudos mais aprofundados sobre o assunto que nos auxiliem na elaboração de métodos, es-
tratégias e instrumentos computacionais que auxiliem os professores e alunos no uso de ativida-
des avaliativas através de recursos usando ambientes virtuais de aprendizagem, o computador, 
a internet e multimídias.

Palavras-chave: EaD, MOODLE, Avaliação.
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CÓDIGO: HS2399
TÍTULO: A ARQUEOGENEALOGIA COMO FUNDAMENTO DA CRÍTICA (DES)CONS-
TRUCIONISTA NA OBRA DE MICHEL FOUCAULT
AUTOR: ANDREA LUCIA VASCONCELLOS DE AGUIAR
ORIENTADOR: ALIPIO DE SOUSA FILHO

Resumo:

Esta pesquisa tem como meta identifi car, na obra do fi lósofo Michel Foucault,  elementos 
de sua escrita e refl exão que tornam possível designar sua produção teórica como pertencen-
te ao que se passou a chamar, após os anos 1980, “teoria construcionista”, “construcionismo 
social” ou “construcionismo crítico” (HALPERIN, 1995; GERGEN, 1999; ERIBON, 1999; 
GRANDESSO, 2000; NOGUEIRA, 2001; SOUSA FILHO, 2007). Para alcançar o  objetivo da 
pesquisa, que se insere no âmbito dos estudos hermenêuticos de textos fi losófi cos,  foram adota-
dos os seguintes procedimentos metodológicos: 1) Leitura densa de obras de Michel Foucault; 
2) análise textual, com identifi cação dos elementos (conceitos, idéias, pressupostos, postulados, 
proposições, máximas, juízos, articulações internas) de sua escrita e refl exão que tornam pos-
sível designar sua produção teórica como elaboração de um (des)construcionismo fi losófi co e 
sociológico, demonstrando seus desenvolvimentos na tessitura do texto; 3) ) Problematização e 
interpretação do pensamento do autor.

Palavras-chave: Michel Foucault-genealogia-crítica-construcionismo-esconstrucionismo
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CÓDIGO: HS2402
TÍTULO: AS UNIDADES TEXTUAIS UTILIZADAS NAS PESQUISAS DE LINGÜÍSTI-
CA DO TEXTO NO BRASIL
AUTOR: SOFIA GUZ
ORIENTADOR: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI

Resumo:

Este trabalho se vincula ao projeto “A Unidade Textual Mínima na Linguística do Texto: 
A Análise Textual dos Discursos (ATD)” registrado no grupo de pesquisa “Análise Textual dos 
Discursos” e objetiva descrever e analisar a utilização das noções de frase/oração/sentença (ou 
construções equivalentes) como conceitos descritivos nos trabalhos de lingüística do texto no 
Brasil.Pretende-se examinar a aparente contradição entre a recusa ao uso de conceitos grama-
ticais mais tradicionais e a freqüente menção aos mesmos, sem que haja uma problematização 
acerca das unidades textuais mínimas e a delimitação dos elementos lingüísticos que dão supor-
te aos processos textuais para designar a materialidade lingüística que constitui o texto. Nesta 
perspectiva, a contribuição da Análise Textual dos Discursos (ATD) desenvolvida por Jean-
-Michel Adam (2008) caracteriza de forma criteriosa e fundamentada a proposição- enunciado 
como a unidade mínima de análise textual

Palavras-chave: Linguística textual, frase, descrição
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CÓDIGO: HS2403
TÍTULO: NAS TRILHAS DA CIDADE - POBREZA E POPULAÇÃO DE RUA EM NA-
TAL/RN: A MENDICÂNCIA NO BAIRRO ALECRIM E ADJACÊNCIAS
AUTOR: ERIKA MARIA PINTO SANTOS
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA

Resumo:

Este trabalho discute a problemática da população em situação de rua no bairro Alecrim, 
Natal-RN, decorrente dos processos de urbanização e reestruturação do capital; busca contex-
tualizar a realidade do bairro, caracterizando-o como um espaço social e econômico signifi ca-
tivo para a cidade, espaço onde encontramos população excluída dos processos produtivos, em 
situação de extrema miséria, que faz das ruas e logradouros públicos seu local de trabalho, de 
vida e moradia. Objetiva evidenciar expressões da questão social que marcam o espaço urbano 
na contemporaneidade, a partir de uma perspectiva de totalidade que nos possibilite apreender 
as principais contradições que caracterizam a sociabilidade das sociedades capitalistas e os 
determinantes fundamentais da problemática em foco. Resulta de pesquisa teórica e empírica 
realizada a partir de 2009. Nesta pesquisa optamos por discutir, em particular a condição de 
uma parcela destes sujeitos que tem as ruas como lócus principal de vida: os mendigos e, em 
particular, aqueles “do bairro Alecrim”, em Natal. A sociabilidade capitalista marcada pela alta 
descartabilidade, fl exibilidade, individualidade, competição também atinge a população estu-
dada. A condição das pessoas que passam grande parte do seu tempo nas ruas, trabalhando, 
mendigando, realizando pequenos biscates ou toda sorte de atividade, entre o licito e o ilícito, 
o legal e o ilegal, expressa a extrema pobreza decorrente da desigualdade social que caracteriza 
nossa sociedade.

Palavras-chave: População de rua; mendicância; capitalismo; questão social; Alecrim.
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CÓDIGO: HS2407
TÍTULO: MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS PARA DETERMINAÇÃO 
DA INFLUÊNCIA DA COBERTURA VEGETAL
AUTOR: IGOR ALVES DOS SANTOS
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI
CO-AUTOR: EUGENIO MARIANO FONSECA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA

Resumo:

O monitoramento visa investigar o grau de infl uência de diferentes coberturas (forra-
ções) vegetais no ambiente construído, particularmente as diferenças entre uma gramínea - a 
grama-esmeralda (Zoysia japonica) - e uma leguminosa - o oró (Phaseolus panduratus, também 
nomeado como Macroptilium panduratus). As motivações principais são: a globalização do 
uso de uma mesma espécie vegetal de forração, no caso a grama-esmeralda, como elemento 
de valorização estética no mercado imobiliário e no layout urbano da cidade contemporânea, 
muitas vezes exótica ao ambiente no qual é aplicada. No caso de Natal-RN, parte das diversas 
espécies exóticas (aqui se referindo às gramas) não consegue se adaptar ou vicejar corretamente 
devido às características climáticas e geomorfológicas, exigindo grandes gastos com insumos e 
modifi cações adaptativas, e uma enorme conta ambiental a pagar. A maior parte morre devido à 
alta insolação comum ao lugar, o que por sua vez acaba por infl uenciar negativamente a sensa-
ção térmica no local; também há o elevado consumo hídrico acelerando o descontrole do ciclo 
hidrológico, ao invés da pouca água exigida para as forrações nativas.

Palavras-chave: forração vegetal variáveis climáticas grama-esmeralda oró medição
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CÓDIGO: HS2408
TÍTULO: LITERATURA FORMATIVA SOBRE A SECA E O TERRITÓRIO: A CONTRI-
BUIÇÃO DE HENRIQUE DE BEAUPAIRE ROHAN
AUTOR: CARLA FERNANDA SOARES PINHEIRO NAVARRO Y ROSA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

A dimensão técnica forjou-se também na relação com a literatura formativa, proveniente 
de campos disciplinares variados, sobre o tema das secas e do sertão (nordestino). O objetivo 
deste trabalho, vinculado ao projeto “A dimensão técnica das secas e a construção e planeja-
mento do território e da cidade (1850-1935)”, fi nanciado pelo CNPq, é portanto compreender 
as múltiplas representações, entendidas ou sub-entendidas, em diferentes considerações de en-
genheiros politécnicos, expressas em suas obras (livros, artigos científi cos ou de vulgarização, 
peças técnicas, etc.). Para tanto, toma-se como objeto privilegiado de discussão o texto do enge-
nheiro Henrique de Beaurepaire Rohan, “Considerações acerca dos melhoramentos de que, em 
relação ás seccas são susceptíveis algumas províncias do Norte do Brazil” (1877). Obra que se 
insere no contexto de discussões técnicas e institucionais em torno da grande seca de 1877-79 
e que se tornaria uma referência para a compreensão do problema das secas e para a construção 
de propostas para a sua superação - baseadas, sobremodo, na política da açudagem. Espera-
-se assim contribuir para a compreensão da formação da cultura técnica moderna no Brasil e, 
mais ainda, das representações sobre as secas e sobre o território - do Nordeste do Brasil - em 
construção.

Palavras-chave: representações, cultura técnica, sertão nordestino
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CÓDIGO: HS2411
TÍTULO: A MORTE E A EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR: ELLIDJA EVELYN DE SOUSA BARBALHO
ORIENTADOR: GEORGIA SIBELE NOGUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: GIOVANA COSTA DE ARAUJO SOUZA
CO-AUTOR: INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO
CO-AUTOR: MARIA ISABEL PEDROSA GURGEL DE FARIA

Resumo:

Este estudo objetivou investigar como os professores do ensino fundamental I estão tra-
balhando com o tema da morte no cotidiano profi ssional, a fi m de compreender suas difi cul-
dades e facilidades, e poder contribuir com a prática desses profi ssionais no lidar com a morte 
no processo de educação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de estudo de caso. Para 
análise e interpretação das narrativas recorremos à Hermenêutica Gadameriana. A pesquisa 
está ocorrendo em duas escolas privadas da cidade de Natal, com cinco professores do Ensino 
Fundamental I em cada uma (um de cada ano), e todos os alunos de uma turma de cada ano, 
compreendendo a faixa etária de 6 a 10 anos. Estão sendo utilizados três instrumentos: uma 
entrevista semi-estruturada com os professores, aliado à técnica projetiva (uso de “cenas”), e a 
técnica do desenho com as crianças. Constatou-se que os professores não possuem treinamento 
para lidar com a morte, não se sentem preparados, por vezes evitam o tema, mas desejam apren-
der a lidar com a morte na educação das crianças, reconhecendo o ganho possível para todos os 
envolvidos no processo. As crianças, por sua vez, demonstram um desenvolvimento cognitivo 
condizente com a faixa etária; entretanto também é possível insinuar que começa a existir uma 
evitação do tema por ele sugerir medo. Portanto, é urgente a inserção da temática da morte na 
formação dos educadores a fi m de contribuir com um enfrentamento mais saudável do tema.

Palavras-chave: Morte; educação infantil; hermenêutica.
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CÓDIGO: HS2412
TÍTULO: ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
AUTOR: NATERCIA PAIVA CHAVES
ORIENTADOR: EDNA MOURA PINTO

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo avaliar os níveis de segurança contra incêndio das insta-
lações prediais a serviço do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, a citar, os Laboratórios de Arquitetura e o Centro de Tecnologia da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa será realizada com o auxílio de documentos 
legais que tratam sobre a proteção contra incêndio, tais como o Código de obras do município; 
instruções do corpo de bombeiros; legislação local e normas, as quais serão utilizadas para a 
avaliação das condições atuais das edifi cações, para que em uma etapa posterior seja realizada 
a proposição da adequação dessas edifi cações à regulamentação vigente. Resultarão desse tra-
balho: orientações no sentido de corrigir eventuais defi ciências de segurança contra incêndio 
do edifício - objeto de estudo, bem como a identifi cação de premissas básicas para orientar o 
projeto de arquitetura com relação à segurança contra incêndio.

Palavras-chave: projeto, segurança contra incêndio,normalização, arquitetura.
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CÓDIGO: HS2414
TÍTULO: FOTOGRAFIA: UM ENUNCIADO INTERIMAGÉTICO
AUTOR: RAFAELY DE VASCONCELOS LEITE CAVALCANTE
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES

Resumo:

A fotografi a pode ser entendida como interação imagética que não se limita, necessa-
riamente, à percepção visual daquele que fotografa. Dessa forma, os processos fotográfi cos 
podem ser mediados pelo som, pelo tato e pelo diálogo entre as pessoas. É nessa perspectiva 
que se norteia esse estudo, centrada na análise da produção imagética de uma pessoa cega que 
participou da ofi cina básica de fotografi a, desenvolvida no Instituto de Educação e Reabilitação 
de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC), no ano de 2009. Metodologicamente apoiado na 
abordagem de estudo de caso, o presente estudo assumiu como objetivos: acompanhar o proces-
so de produção fotográfi ca e compreender os procedimentos intersubjetivos e intersemióticos 
implicados na leitura e na produção de fotografi a por parte de uma pessoa cega. A escolha da 
fotógrafa foi de forma aleatória, considerando a adesão voluntária. O processo de acompanha-
mento foi seguido pela análise das imagens e por entrevista. A capacidade estética e cognitiva 
das pessoas cegas, de produção de imagens fotográfi cas, é desenvolvida a partir das interações 
e estímulos sociais que podem provocar a acessibilidade dessas pessoas aos bens culturais e, 
em particular, às imagens visuais. O processo de registro fotográfi co indica a mobilização cor-
poral dos sujeitos não videntes, de forma sistemática e deliberada, cujos resultados imagéticos 
apontam para descobertas e revelações dos próprios fotógrafos ao experimentarem o processo 
autoral imagético.

Palavras-chave: Defi ciência visual. Cegueira. Fotografi a.
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CÓDIGO: HS2416
TÍTULO: A INTERFACE PALAVRA E IMAGEM: A NECESSIDADE DO LEITOR
AUTOR: MARYCLEIBE PEREIRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA

Resumo:

Este trabalho objetiva investigar a contribuição da leitura de imagens associadas à palavra 
nos livros de literatura infantil, visando a formação do leitor iniciante. Assume-se o pressuposto 
do leitor que interage com a palavra escrita e com o projeto gráfi co da obra. Toma-se como cor-
pus de análise as sessões de leitura, desenvolvidas no projeto “Ensino de literatura: processos 
de andaimagem e argumentação para formar mediadores de leitores na escola fundamental” 
(AMARILHA-2007), nas quais foi lido o livro “Exercícios de ser criança”, de Manoel de Bar-
ros (1999), realizada em três turmas de 5º ano do ensino fundamental da rede pública. Os instru-
mentos foram observação in loco e gravações em vídeo. Como referencial teórico optou-se por 
Read (2001), Farias (2004), Bahia (1995), Manguel (1997). Constatou-se que durante o manu-
seio do livro os alunos tatearam as ilustrações, que davam a impressão de alto relevo, pois são 
fotografi as de bordados. Essa percepção táctil dá dimensão corpórea à leitura e contribui para 
que leitor associe o domínio da imagem aos sentidos possíveis do texto. A análise revelou que 
os estudantes como leitores iniciantes apóiam-se na imagem para em articulação com o verbal 
compreenderem o texto. O tatear das imagens e a leitura verbal permitiram ao leitor iniciante 
fazer inferências e atribuir signifi cado ao texto.

Palavras-chave: Leitura; Imagem; Palavra.
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CÓDIGO: HS2418
TÍTULO: MEMÓRIAS DO BRASIL: O ITINERÁRIO EDUCATIVO DE MAGDA SOARES
AUTOR: DALLIVA STEPHANI ELOI PAIVA
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO

Resumo:

Esse trabalho é proveniente das interpretações advindas da pesquisa “Memórias do Bra-
sil: itinerários e singularidades da formação social, educativa e cultural de autores brasileiros”, 
desenvolvido no Grupo de Pesquisa “Cultura, Política e Educação”, do Departamento de Ciên-
cias Sociais, sob a orientação do Prof. Dr. José Willington Germano. Nessa pesquisa, busca-se 
o mapeamento das singularidades sócio-educativas e culturais presentes na trajetória de autores 
brasileiros que se destacaram por suas ações no século XX e XXI, levando como embasamento 
teórico as suas narrativas autobiográfi cas. Nessa perspectiva, o presente estudo se detém a uma 
análise do memorial da educadora mineira Magda Soares - “Metamemória - Memórias. Traves-
sia de uma educadora”, tendo como enfoque o seu processo educativo. Desse modo, o trabalho 
buscará evidenciar a historiografi a de si como elemento para o resgate da memória social, bem 
como, depreenderá como a análise das trajetórias dessa educadora possibilita a interpretação da 
realidade. Nesse sentido, os resultados dessa pesquisa apontam para a importância da comuni-
cação no campo educacional.

Palavras-chave: Singularidades sócio-educativas; Magda Soares; Memória Social.
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CÓDIGO: HS2419
TÍTULO: A INSERÇÃO DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS NA REGIÃO METROPÓLI-
TANA DE NATAL
AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA
ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL

Resumo:

Tendo em vista a considerável mudança na dinâmica citadina, fruto da lógica produtiva 
capitalista em ascensão, apresenta-se a constituição de uma nova forma de moradia: os condo-
mínios horizontais fechados, os quais trazem consigo uma série de elementos dignos de análise. 
Seja no tocante a constituição sócio-espacial da cidade, ao caráter da legislação urbana, cuja 
fi nalidade é permitir a concessão ou não deste tipo residencial em determinados locais da ci-
dade (“habite-se”) ou, ainda, a convivência intra-condominial, entre outros aspectos, este tipo 
de assentamento se diferencia do seu entorno e remete a um tipo de sociabilidade diferenciada 
dos espaços públicos da cidade. Tomando-se como referência o recorte empírico do presente 
projeto de pesquisa, buscou-se identifi car no espaço urbano da Região Metropolitana de Na-
tal - RMN, os condomínios horizontais fechados, explicitando as peculiaridades existentes na 
legislação urbana em voga na Região Metropolitana de Natal (RMN). Para tanto se fez uso dos 
seguintes procedimentos metodológicos: leitura da bibliografi a proposta (urbanização, condô-
minos horizontais fechados, legislação urbana), análise dos “habite-se” referentes ao ano de 
2004, com atualização prevista para demais anos e vistoria de campo.

Palavras-chave: Espaço urbano; Condomínios horizontais fechados; Legislação urbana.



HS - Humanas e Sociais

157

CÓDIGO: HS2423
TÍTULO: TURISMO COMO ALTERNATIVA PARA O ESPAÇO RURAL
AUTOR: ANTONIA MICARLA ALVES
ORIENTADOR: MABEL SIMONE DE ARAUJO BEZERRA GUARDIA

Resumo:

Para atender as mais diversas demandas que possui o turismo tem sofrido segmentações, 
não sendo diferente nas áreas rurais, pois o interesse dos turistas por esses ambientes possibi-
litou o surgimento de diversos segmentos, os quais possuem características muito parecidas, 
como é o caso do Turismo Rural, Agroturismo e Turismo Sertanejo, porém cada um possui 
especifi cidades que os diferenciam. Com o intuito de obter mais informações sobre as formas 
de Turismo no Espaço Rural, foi realizada uma pesquisa para identifi car e analisar as disser-
tações de universidades com cursos de pós-graduação em turismo reconhecidos pela CAPES. 
Além dos livros e artigos utilizados para identifi car quais os aspectos defi nem e ou caracteriza 
o Turismo no espaço Rural.  Por ser ainda uma temática recente o estudo ora apresentado é 
embrionário e encontra-se em andamento devendo ser concluído até fi nal de 2010, quando será 
feita uma pesquisa de campo para conhecer a percepção do turista, que ainda não é cliente da 
referida forma de turismo quanto a suas expectativas de entretenimento  no espaço rural, a partir 
da percepção deste turista será proposto o desenvolvimento de um software para qualifi car as 
instalações rurais

Palavras-chave: Turismo rural, Segmentação do turismo, Espaço Rural
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CÓDIGO: HS2426
TÍTULO: VIRADA PRAGMÁTICA E VIRADA COGNITIVISTA: IMPLICAÇÕES PARA 
OS ESTUDOS DA LINGUAGEM
AUTOR: YAN DE LIMA JUSTINO
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA

Resumo:

Este projeto de pesquisa tem como fi nalidade compor uma arqueologia que nos ajude a 
pensar as condições que levaram diferentes áreas do conhecimento - e, em particular, a Lingüís-
tica - a concluir pela imperativa necessidade de reaproximar questões que, tradicionalmente, 
foram tratadas de maneira bem segmentada. Para tal, vimos a necessidade de dar continuidade 
a análise de autores cujas perspectivas teórico-epistemológicas abranjam as questões da signi-
fi cação, da verdade e da referência em uma relação linguagem e realidade, palavras e coisas, 
nos processos de construção de sentido. Compor esse percurso epistemológico colabora com 
a possibilidade de enxergar como não alógenos, por exemplo, os estudos que, aproximando-
-se das ciências computacionais, vêem a necessidade de entender como as linguagens formais 
(computacionais), calcadas sobre conceitos formalistas de mente, não contemplam característi-
cas como projeção e domínios conceptuais dos sistemas naturais de linguagem.

Palavras-chave: Discurso, gramática e cognição
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CÓDIGO: HS2433
TÍTULO: INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NOS CURSOS DE PÓS-
-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU NA UFRN: CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊN-
CIA
AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO

Resumo:

O acesso e permanência de estudantes com defi ciência no Ensino Superior tem sido foco 
de estudo por pesquisadores em nosso país. No entanto, no que tange a pesquisas retratando 
a realidade em nível de pós-graduação os estudos ainda são escassos. Visando contribuir para 
discussão neste contexto a presente investigação traz como foco a inserção de estudantes com 
defi ciência em nível de pós-graduação na UFRN. Os resultados obtidos apontam para pouca 
expressividade desses estudantes no âmbito da pós-graduação, e para difi culdades inerentes a 
especifi cidade da defi ciência apresentada pelos estudantes, no caso da presença de barreiras 
arquitetônicas (estudante com defi ciência física) e da falta de recursos tecnológicos que po-
tencializem o ensino-aprendizagem do estudante com defi ciência visual. Além disso, os coor-
denadores são cientes das difi culdades apontadas pelos estudantes, bem como de sanar essas 
difi culdades enquanto gestores, sugerindo ações que possam potencializar e fortalecer o acesso 
e a permanência com qualidade do estudante com defi ciência no contexto da pós-graduação na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Estudantes com defi ciência. Ensino Superior. Políticas em educação.
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CÓDIGO: HS2435
TÍTULO: A RECONSTRUÇÃO DA CAPITANIA DO RIO GRANDE: AGENTES E FAZE-
RES (1654-1700)
AUTOR: HELAINE DE MOURA CAVALCANTI
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL

Resumo:

Este trabalho pretende realizar uma refl exão sobre a reconstrução da capitania do Rio 
Grande do Norte após uma interrupção de 21 anos do domínio português com a invasão ho-
landesa. Promover o retorno de antigos moradores fugidos do perigo fl amengo e atrair novos 
colonos seria a tarefa principal da administração local. Por meio da análise das 48 cartas de 
concessão de sesmaria da segunda metade do século XVII, objetiva-se verifi car, utilizando-se 
também de obras tidas como clássicas da historiografi a potiguar, a política de povoamento do 
Rio Grande do Norte no período pós-holandês, observando as justifi cativas apresentadas pelos 
requerentes e pelas autoridades responsáveis pela distribuição das sesmarias. Pelos dados obti-
dos podemos compreender as necessidades da capitania na época em arrecadar fi nanças para a 
reconstrução material da capital (destruída pelos holandeses em sua retirada) e garantir a ordem 
e segurança do território contra o inimigo estrangeiro e o nativo. Entre os agentes da coloni-
zação, a grande maioria é composta por homens que prestaram em algum momento serviços 
à Coroa, especialmente lutando em guerras contra estrangeiros ou indígenas e portadores de 
patente militar. Esta condição de favor prestado ao rei facilitava a obtenção de sesmaria, o que 
torna relevante este estudo para compreender, além do processo colonização do Rio Grande do 
Norte, as futuras relações de poder atreladas à terra.

Palavras-chave: sesmarias, povoamento, terra
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CÓDIGO: HS2436
TÍTULO: PRÁTICAS E SABERES MÉDICOS EM NATAL: 1892-1924
AUTOR: ANDRESSA ADNA DE LIMA
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA

Resumo:

Este trabalho está vinculado a um projeto maior que tem por objetivo compreender como 
os ideais republicanos infl uenciaram as práticas médicas e sanitárias implantadas em Natal. 
Nosso trabalho específi co foi investigar esse problema nos relatórios de presidente de província 
do Rio Grande do Norte (1892-1924) e em documentos administrativos do Governo do Esta-
do. Nesses documentos foram encontradas as medidas médico-sanitárias tomadas pelo Estado. 
A opção por estudar os primeiros anos da República está relacionada com o momento ímpar 
do projeto modernizador da cidade do Natal pautado pelos ideais republicanos de progresso e 
ciência, começava a ser implantado a partir de três principais eixos: engenharia, educação e hi-
giene. Ao focalizarmos o projeto modernizador no âmbito da higiene, percebemos como o saber 
médico estava sendo utilizado para dar legitimidade as ações governamentais. Lembramos que 
antes desse período, não havia uma confi ança no saber médico, como por exemplo, a nossa nas 
campanhas de vacinação hoje, que, na época, eram inovadoras para a realidade local.

Palavras-chave: Primeira República, modernização, governo, higiene e sanitarismo
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CÓDIGO: HS2438
TÍTULO: SALÁRIO MÍNIMO: A ALTERNATIVA JORNALÍSTICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE
AUTOR: TICIANNE MARIA PERDIGAO CABRAL
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO

Resumo:

O presente trabalho objetiva o estudo do jornal alternativo de maior expressividade do 
RN, o jornal “Salário Mínimo: um jornal com fome de verdade”.  O Salário Mínimo circulou 
em Natal, capital do Rio Grande do Norte de 1980 a 1983. Com o enfraquecimento da Ditadura 
Militar, tal período foi marcado pela abertura política e por severas crises sociais e econômicas 
que sucumbiram após 20 anos de governabilidade em modo ditatorial. Diante de tal contexto, 
o jornal criticava a realidade local dando uma ampla cobertura as injustiças sociais e servia, 
sobretudo, como amplifi cador das vozes de insatisfações do povo. Gerido fora dos moldes pa-
drões da grande imprensa, o Salário Mínimo foi produzido por uma cooperativa de jornalistas. 
Seu modelo de gestão baseado em princípios do cooperativismo caracteriza, ainda mais, seu 
diferencial de consecução de jornalismo, sendo este crítico, autônomo e independente.  Uti-
lizando como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfi ca, entrevistas e a análise de 
conteúdo dos exemplares do jornal, o artigo menciona a história, a organização e o perfi l edito-
rial do Salário Mínimo, sistematizando, de tal forma, a sua relevância na história do jornalismo 
do RN e as contribuições de sua existência no processo de democratização da informação.

Palavras-chave: Jornal Salário Mínimo, Jornalismo Alternativo, Imprensa no RN.
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CÓDIGO: HS2443
TÍTULO: ANÁLISE DE TRABALHOS FINAIS DE GRADUAÇÃO EM INTERVENÇÕES 
EM ÁREAS HISTÓRICAS
AUTOR: SARA CIBELE REGO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: NATALIA MIRANDA VIEIRA

Resumo:

A presente pesquisa visou à análise das metodologias específi cas para projetos de arquite-
tura em áreas patrimoniais e como estas têm sido trabalhadas nos cursos de Arquitetura e Urba-
nismo no Brasil. Considerando que, segundo decisão normativa do CREA (Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), a coordenação de projetos que dizem respeito ao 
patrimônio histórico cultural é atribuição específi ca dos arquitetos e urbanistas, desenvolvemos 
uma refl exão crítica de modo a observar como os cursos de arquitetura e urbanismo têm se 
dedicado a esta formação específi ca durante a graduação. A partir do acervo do PROJEDATA 
- Banco de Informações, Imagens e Produção de Conhecimentos em Projeto de Arquitetura, 
desenvolvido na Base Projetar do Centro de Tecnologia, mesma base de pesquisa a que essa se 
vincula, identifi camos, dentro da coleção de Trabalhos Finais de Graduação, os trabalhos que 
tratam especifi camente do tema de intervenções em edifi cações patrimoniais. A seleção dos 
trabalhos analisados se deu por meio das palavras-chave que envolvem o tema do patrimônio. 
Do total de 209 TFGs (100%) que compõem o Baco de Dados Projedata, foram selecionados 17 
trabalhos (8,13%), de seis universidades: UFBA, UFMG, UFRJ, UFRN, UNB e USP-SP. Para a 
realização da análise dos TFGs selecionados, foi realizada uma pesquisa bibliográfi ca acerca da 
fundamentação teórica do restauro que se constitui na base do pensamento sobre intervenções 
em áreas patrimoniais.

Palavras-chave: Intervenção, Patrimônio Edifi cado, Restauro, Preservação Patrimonial
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CÓDIGO: HS2444
TÍTULO: A PROFISSÃO DE PSICÓLOGO NO BRASIL E OS PROGRAMAS DE PÓS-
-GRADUAÇÃO
AUTOR: NIVIA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA

Resumo:

Este estudo tem como objetivo caracterizar e analisar os dados sócio-demográfi cos dos 
psicólogos que trabalham nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), no interior 
do Rio Grande do Norte, principalmente no que se refere à sua inserção nesse campo profi ssio-
nal. Para a realização deste trabalho foi eleito um município por mesorregião que conta com 
o psicólogo que atua há mais tempo no CRAS. Uma entrevista semi-estruturada foi realizada 
com 4 profi ssionais. Os resultados confi rmam pesquisas feitas anteriormente sobre a profi ssão 
quanto à sua caracterização tipicamente feminina, (dos 4 participantes 3 são mulheres, com 
idade variando entre 34-50 anos). Os dados revelam uma trajetória variada desde a graduação 
até as motivações para o trabalho no CRAS. O vínculo empregatício é precário pois todos são 
contratados temporariamente. Contudo, o salário é melhor que a média para o campo, variando 
de R$ 1.100 a R$ 1.233. Por fi m, as motivações para o emprego se dividem entre a identifi cação 
com o campo social e apenas uma oportunidade de emprego. Os dados também serão discuti-
dos qualitativamente de forma a se refl etir sobre a inserção da Psicologia nas políticas sociais, 
e qual o perfi l deste profi ssional que se disponibiliza a trabalhar no interior em condições de 
trabalho pouco atrativas.

Palavras-chave: Psicologia, Proteção social básica, Inserção profi ssional
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CÓDIGO: HS2445
TÍTULO: FEMALE PERFORMANCE ON EPISODIC-LIKE MEMORY TASK
AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA

Resumo:

A memória episódica (ME) humana se refere à capacidade de evocar o quê, onde e quan-
do um evento ocorreu. Existem estudos mostrando o papel do hipocampo na formação da ME, 
entretanto a maioria dos protocolos com mamíferos não-humanos não abrange todos os seus 
aspectos. Dere, et al. tem desenvolvido uma tarefa de exploração de objetos com 3 sessões que 
acessa simultaneamente onde e quando um evento ocorreu. Entretanto, esse protocolo só tem 
sido testado em machos, e estudos comprovam a existência de diferenças sexuais em muitos 
aspectos da cognição em roedores. Portanto, o objetivo desse estudo  foi avaliar o desempenho 
de fêmeas nessa tarefa. Para isso, utilizou-se 10 ratas Wistar. A tarefa consiste em 2 treinos e 1 
teste. No primeiro treino, o animal é colocado no campo aberto com 4 cópias do objeto A por 
5 minutos. Depois de 1 hora, o animal recebe o segundo treino, no qual é exposto a 4 cópias 
do objeto B em uma confi guração espacial diferente. Após 24 horas é realizado o teste, no qual 
2 cópias de cada treino são apresentadas. Um objeto do primeiro treino está em uma diferente 
localização espacial e os outros objetos estão nas mesmas posições dos treinos. No primeiro mi-
nuto do teste, os animais apresentaram um aumento da exploração dos objetos antigos (As) em 
relação aos recentes (Bs). Estudos anteriores mostram que os machos, geralmente, apresentam 
melhor desempenho em tarefas espaciais e, de acordo com nosso estudo, fêmeas apresentam 
apenas o componente temporal da ME.

Palavras-chave: memória episódica, fêmeas, diferenças sexuais
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CÓDIGO: HS2450
TÍTULO: MORFOLOGIA, ARQUITETURA E GEOPROCESSAMENTO: CONSTRUIN-
DO UM ATLAS DO PATRIMÔNIO ARQUITETURAL DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO

Resumo:

O objetivo dessa pesquisa é contribuir, ainda que em termos iconográfi cos, para a me-
mória do ambiente construído do estado do Rio Grande do Norte, particularmente a cidade 
de Natal. O acompanhamento das constantes mudanças desse cenário é registrado e passa a 
fazer parte de um banco de dados georreferenciado, que vem sendo desenvolvido na base de 
pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura - MUsA - e que se espera ser a base de um Atlas do 
Patrimônio Arquitetural do Rio Grande do Norte. O geoprocessamento foi o método utilizado 
na construção dessa documentação por permitir a articulação das informações de modo preci-
so, além de ser promissor para o estudo e monitoramento de transformações morfológicas do 
ambiente construído.

Palavras-chave: Patrimônio,Geoprocessamento,Banco de dados
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CÓDIGO: HS2453
TÍTULO: A ECONOMIA MORAL DO SÉCULO XVIII: O SERIDÓ COMO PALCO DO 
EMBATE ENTRE AS FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO COLONIAL E A TRANSMISSÃO 
DE DIREITO À TERRA
AUTOR: ÁGUIDA GABRIELA BELCHIOR DA SILVA
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL

Resumo:

O referido trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento, tendo como objetivo o es-
tudo dos confl itos oriundos de processos de demarcação de terras na capitania do Rio Grande 
no século XVIII. Pretende-se identifi car e analisar como era feito o procedimento de medição 
de uma terra em um momento em que era ela comprada. Esta pesquisa proporciona uma visão 
mais apurada de como acontecia a comercialização e a transmissão de terras, mesmo quando a 
legislação ordenava que a mesma deveria ser repartida igualmente entre seus herdeiro. Tem-se 
percebido que a terra permanecia pro indiviso, ou seja, permanecia indivisível. Com base no 
cruzamento de fontes primárias depositadas no Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande 
do Norte, como por exemplo, cartas de despachos de terra, concessões e, sobretudo, processos 
de demarcações territoriais. No estudo de caso aqui apresentado acompanha-se uma transmis-
são de terra por herança e por compra, por cerca de 100 anos, passando por varias famílias, na 
qual foi visível que o lote de terra em questão permaneceu, com a mínima modifi cação, o mes-
mo desde a concessão da sesmaria.

Palavras-chave: Sistema de transmissão, Posse da terra e demarcação
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CÓDIGO: HS2454
TÍTULO: PROJETOS DE VIDAS E EXPECTATIVAS PARA O FUTURO EM IDOSOS: UM 
ESTUDO DE SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA
CO-AUTOR: RODRIGO DA SILVA MAIA
CO-AUTOR: THAIANI GODOY GOMES

Resumo:

A velhice como uma fase de declínios é uma perspectiva antiga que vem se modifi cando 
diante da possibilidade de uma velhice bem-sucedida. Para este estudo objetivou-se saber quais 
são as representações sociais dos projetos de vida e expectativas de futuro dos idosos residentes 
no distrito sanitário leste do município de Natal/RN. A amostra foi composta de 65 idosos com 
idade média de 71 anos. O estudo é do tipo transversal, no qual foi elaborado um questionário 
com perguntas abertas e dados sócio-demográfi cos. Observou-se que 81% da amostra são do 
sexo feminino e 40% são viúvos. Os idosos residem com duas (41%) ou três (37%) gerações, 
as quais geralmente correspondem a fi lhos, já que 88% os têm, e netos, presentes na vida de 
81% dos idosos. Com relação aos projetos de vida, 65% afi rmaram ter algum projeto, dos quais 
20% remetem a comprar ou reformar a casa, 6% viver bem e com saúde e 5% trabalhar. Além 
disso, 20% apontaram projetos diversos para si mesmo, enquanto 9% responderam ter algum 
projeto voltado para seus fi lhos e/ou netos. Ao pensar no futuro, 36% dos idosos esperam viver 
com saúde, 22% deles esperam alcançar aspectos positivos para si mesmo, 19% almejam viver 
por mais tempo, 14% não esperam mais nada e só aguardam a morte chegar, e 4% esperam não 
sofrer nem ser humilhado. Diante dos resultados, observa-se que uma parcela signifi cativa de 
idosos possui projetos de vida e constrói boas expectativas de futuro.

Palavras-chave: Idosos, Projetos de Vida, Expectativa de Futuro.



HS - Humanas e Sociais

169

CÓDIGO: HS2456
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PA-
CIENTES ENQUANTO ASPECTO DETERMINANTE PARA A PRESTAÇÃO DO CUIDA-
DO
AUTOR: DEBORA GUERRA PEREIRA XAVIER
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO

Resumo:

As diversas taxonomias acerca das condições de trabalho apontam para uma inevitável 
relação entre o ambiente em que se desenvolvem as atividades laborais, seu desempenho e o 
bem-estar dos trabalhadores. Integrante de um projeto mais abrangente, que contempla diversas 
categorias profi ssionais no mercado de trabalho, esta pesquisa de caráter exploratório investiga 
como a formação de vínculos entre profi ssionais e pacientes infl uencia a maneira pela qual a 
equipe multidisciplinar do Hospital de Pediatria da UFRN processa o seu trabalho. Especifi ca-
mente, objetiva verifi car os fatores que infl uenciam a subjetividade desses trabalhadores, iden-
tifi cando condições que favoreçam a construção de vínculos e a prestação de serviços baseada 
no acolhimento e na oferta do cuidado. Sob uma perspectiva fenomenológica e psicossocio-
lógica, utilizou questionário, observação participante e entrevistas. Os resultados revelam he-
gemonia de modelo médico, parcelamento das atividades e divisão entre especialidades como 
organizadores do processo de trabalho no hospital, mas com progressivos avanços na utilização 
de tecnologia leve, calcada na valorização das relações e da autonomia e na construção de 
compromisso, especialmente devido à faixa etária dos usuários. Tais informações são úteis para 
guiar futuros estudos em outras instituições hospitalares  e, também, para auxiliar na busca de 
uma prestação de cuidados que conduza a ações mais humanizadas por parte dos profi ssionais.

Palavras-chave: Processo de trabalho em saúde, vínculos profi ssional-paciente
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CÓDIGO: HS2459
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE RISCOS EM TRABALHADORES DE ASSITÊNCIA A SAÚ-
DE DO HOSPITAL DE PEDIATRIA PROFESSOR HERIBERTO FERREIRA BEZERRA-
-HOSPED
AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO

Resumo:

Os riscos no trabalho estão diretamente relacionados às condições as quais os indivíduos 
estão expostos. Os fatores de risco são as circunstâncias que facilitam a ocorrência de situa-
ções que colocam o sujeito em situação vulnerável. Considerando que o hospital é tido como 
um ambiente de risco, esta pesquisa tem como objetivo identifi car a percepção, acerca deles 
no HOSPED. Pretende-se, assim, elucidar quais riscos estão presentes, frequência, bem como 
identifi car possíveis comportamentos seguros e inseguros. É um estudo exploratório de análise 
de dados quantitativa e qualitativa que se dividirá em três etapas. Na primeira etapa, foram 
feitas observações e analise documental a partir da consulta aos laudos pericial e de avaliação 
ambiental fornecidos pela Divisão de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho- DHSMT da 
UFRN, com descrição sistemática dos riscos (químicos, biológicos, ergonômicos e físicos). Na 
segunda, está sendo aplicado um questionário sobre condições de trabalho, juntamente com um 
questionário semi-estruturado para o mapeamento dos riscos. Na terceira, serão feitas entrevis-
tas e discussões em grupo focal, para obter uma compreensão mais apurada. Na primeira etapa 
foi verifi cada a exposição contínua aos riscos biológicos presentes em objetos contaminados. 
Outro risco verifi cado com maior freqüência foram os ergonômicos. Tendo em vista os escassos 
estudos sobre riscos psicossociais, a pesquisa pretende contribuir com a ampliação do conheci-
mento sobre o tema.

Palavras-chave: Riscos; Profi ssionais de saúde; Hospitais; Saúde do trabalhador
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CÓDIGO: HS2463
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: VALORES E PRINCÍPIOS EM 
CONFRONTO
AUTOR: LENILTON BATISTA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA

Resumo:

Este trabalho articula-se com a pesquisa Avaliação institucional: mudanças na cultura 
organizacional da escola - (REUNI/PROPESQ-2009) e objetiva analisar o Prêmio Nacional de 
Referência em Gestão Escolar a fi m de compreender os valores e  concepções que visa incor-
porar nas práticas de gestão escolar por meio da avaliação institucional. Sua relevância está na 
possibilidade de refl exão sobre os princípios que norteiam os ideais de avaliação incorporados 
nas práticas destas instituições. A pesquisa está em fase de elaboração de instrumentos para 
coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas, que será realizada em uma escola do Estado 
do Rio Grande do Norte, participante deste prêmio. É um estudo de cunho qualitativo em que 
Afonso (2005), Freitas (2005) e Pestana (1999), destacam-se como autores de alguns trabalhos 
que fundamentam a pesquisa em questão. A compreensão dos parâmetros norteadores da atual 
reforma educacional brasileira e do manual de orientações para a participação do prêmio foram 
requisitos prévios para a realização do roteiro de coleta de dados in loco. O prêmio despontou 
como possibilidade de reconhecimento do trabalho dos gestores escolares em busca de melho-
ria na qualidade das escolas públicas. Entretanto, se constitui na tensão dos princípios geren-
ciais, difundindo valores como a competição e a necessidade de a escola captar seus próprios 
recursos, contudo, reforça valores democráticos como a participação e a elaboração do projeto 
político pedagógico.

Palavras-chave: Avaliação institucional - Prêmio de referência em gestão escolar
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CÓDIGO: HS2464
TÍTULO: DESEMPENHO ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM SINTOMATOLOGIA 
AGRESSIVA E DO TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDA-
DE
AUTOR: POLLYANNA FERREIRA SANTANA
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: NEUZA CRISTINA DOS SANTOS PEREZ

Resumo:

O Transtorno por Défi cit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um dos problemas 
mais comuns na infância, o qual acarreta prejuízos em múltiplas áreas da vida da criança, 
desde fracasso escolar até problemas psicológicos e sociais. Este estudo buscar descrever, em 
população escolar, a prevalência da sintomatologia TDAH, condutas agressivas e desempenho 
escolar abaixo da média. O desenho é de tipo transversal com amostragem por conveniência. 
A amostra é composta por 49 crianças matriculadas no fundamental I de uma escola priva-
da da cidade de Natal. Os instrumentos utilizados foram a escala Child Behavior Checklist 
for ages 6-18 (CBCL) e um questionário sociodemográfi co. Do total dessas 49 crianças, 11 
(22,4%) apresentaram difi culdades características do TDAH, das quais 6 (54,5%) são meninos 
e 5 (45,5%) meninas. Quanto ao desempenho escolar abaixo da média obtivemos 9 (18,4%) 
crianças, sendo 8 (88,9%) do sexo masculino e 1 (11,1%) do feminino. Relativo à sintomato-
logia agressiva observou-se que 12 (24,5%) escolares pontuaram de maneira signifi cativa na 
escala de agressividade, dos quais 8 (66,7%) são meninos e 4 (33,3%) meninas. Esses dados 
destacam a necessidade de que estudos de cunho preventivo em população não clínica sejam 
realizados, aportando conhecimentos relevantes para o meio científi co sobre os alertas iniciais 
dos transtornos psicopatológico infanto-juvenis, além de da criação de políticas públicas de 
saúde mental para a população infanto-junevil.

Palavras-chave: TDAH, agressividade e desempenho escolar
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CÓDIGO: HS2467
TÍTULO: A DESIGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA RENDA ENTRE FAMÍLIAS DO 
MEIO RURAL E URBANO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: DANIELLA MEDEIROS CAVALCANTI
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA

Resumo:

Este trabalho procura analisar, no período de 2001, 2005 e 2008, a disparidade de renda 
entre as famílias residentes no espaço rural e urbano do Rio Grande do Norte, bem como avaliar 
a contribuição dos rendimentos para a desigualdade da renda total. Para alcançar esses objeti-
vos utilizou-se a decomposição do índice de Gini por fontes de renda. As informações foram 
obtidas na PNAD, do IBGE. Os resultados encontrados mostraram um alto nível de concentra-
ção da renda em favor dos extratos da população com maiores níveis de renda. Notou-se que, 
65,8% das famílias que possuem extratos de renda inferior, detêm menos de 20% da renda das 
famílias rurais no estado. Em compensação, aquelas com renda per capita acima de R$500,00 
&#61485; que representam 12.7% das famílias rurais &#61485;, apreendem mais de 32% da 
renda. Com relação ao setor urbano, observou-se que 41% das famílias com renda per capita 
inferior R$300,00 absorvem apenas 11% do total da renda de todas as famílias urbanas; en-
quanto 13,4% delas, com renda per capita superior a mil reais, se apropriam de 32%. Notou-se 
ainda, que os rendimentos das aposentadorias e das pensões ofi ciais e o rendimento do trabalho 
principal apresentaram as maiores participações na renda familiar. Constatou-se que a desigual-
dade de renda familiar foi menor para aquelas residentes no meio rural, todavia o estudo aponta 
uma tendência de aumento da concentração da renda per capita familiar no meio rural e uma 
desconcentração no meio urbano.

Palavras-chave: Desigualdade, índice de Gini, concentração de renda
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CÓDIGO: HS2472
TÍTULO: VETORES DA GLOBALIZAÇÃO NA METRÓPOLE: VERTICALIDADES E 
HORIZONTALIDADES
AUTOR: JACQUELINE DE MEDEIROS CRUZ
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA
CO-AUTOR: DIEGO TENORIO DA PAZ

Resumo:

A Região Metropolitana de Natal é composta pelos municípios de Natal, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim, Nísia Floresta, São José de Mipibu e 
mais recentemente Monte Alegre. As relações entre os municípios se dão de forma hierárquica, 
cabendo a Natal a liderança por possuir uma maior concentração populacional e de serviços. A 
partir de estudos baseados nas teorias do geógrafo Milton Santos, foi possível observar como 
se dão os usos do território nessa região e sua interligação através do sistema de redes, com-
preender como agem os agentes hegemônicos e como se comportam e se dinamizam os lugares 
perante a ação das horizontalidades e dos agentes externos, as verticalidades. A construção de 
shoppings, supermercados, hipermercados nas principais vias de circulação e a concentração 
de serviços da atividade terciária e de saúde mostra uma forma de “organização espacial”, ca-
racterística da confi guração articulada que permeia a expansão e desenvolvimento do capital. 
Três dos municípios que compõe a região metropolitana, Macaíba, São Gonçalo do Amarante 
e Extremoz possuem indústrias que mostram ter um potencial técnico de maior intensidade e 
foram atraídas por ações que garantissem infra-estrutura básica e atrativos fi scais, e ao se lo-
calizar nas circunvizinhanças da cidade, no caso Natal, que concentra maior parte dos serviços 
que são necessários a realização de suas ações, caracteriza esta ligação entre os municípios pelo 
sistema de redes e fl uxos.

Palavras-chave: região metropolitana fl uxos horizontalidades dinâmica do território
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CÓDIGO: HS2473
TÍTULO: POR UMA IMAGÉTICA DO COTIDIANO URBANO: GEOGRAFIAS VISUAIS 
DA CIDADE DE PARELHAS/RN
AUTOR: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS

Resumo:

A reprodução da sociedade no espaço envolve aspectos que são físicos, econômicos, e 
culturais, que imprimem marcas, sobretudo na paisagem urbana. As relações humanas citadinas 
se estabelecem, permitindo a construção de paisagens e lugares que se alimentam das trocas 
simbólicas cotidianas, criando uma imagética do urbano. O nosso objetivo é entender como se 
confi gurava o cotidiano da cidade de Parelhas/RN, a partir das fontes imagéticas de meados do 
século XX. Analisamos 80 imagens fotográfi cas da cidade que revelaram, de modo particular, o 
seu cotidiano a partir de enfoques políticos, sociais e culturais. Como estratégia metodológica 
utilizou-se o modelo sugerido por (MAUAD, 1996) para a catalogação das imagens que sugere 
uma descrição criteriosa, qualitativa e quantitativa dos elementos revelados na fotografi a. A 
partir da aplicação dessa metodologia pode-se perceber que as imagens revelam um lugar ar-
raigado em um cotidiano “pacato”, basicamente regido pelo trabalho diário, pelas celebrações 
religiosas e pelos dias de feira. Desta feita, pode-se considerar que o cotidiano imagético da 
cidade de Parelhas/RN, revela um cenário no qual o homem impregnou suas marcas, alimen-
tando uma memória espacial que se (re)constrói a partir da leitura da imagem fotográfi ca. Fazer 
o uso de fontes como à fotografi a, permite a interpretação do contexto histórico e geográfi co do 
espaço urbano, possibilitando o elo entre imagem - espaço, favorecendo o que denominamos 
de uma “Geografi a Visual”.

Palavras-chave: Imagética urbana, Geografi a Visual e Parelhas/RN.
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CÓDIGO: HS2476
TÍTULO: QUALIFICAÇÃO DOCENTES E PRÁTICAS UTILIZADAS NO ENSINO DE 
CUSTOS E ANÁLISE DE CUSTOS NA CIDADE DE NATAL
AUTOR: NATHALY MARQUES PEREIRA DE LIMA
ORIENTADOR: JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA

Resumo:

Este trabalho propõe-se a examinar o ensino da contabilidade de custos nas instituições 
de ensino superior na cidade de Natal. Para tanto, foram revisados aspectos relacionados com 
a formação e capacitação didático-pedagógica dos docentes que ministram a disciplina de con-
tabilidade de custos, assim como métodos de ensino empregados para lecionar a disciplina, 
conceitos da contabilidade de custos e sua importância para o aluno de contabilidade, a apren-
dizagem através da Taxonomia de Bloom e a avaliação por meio do portfólio. Essa análise pro-
porcionará o conhecimento da estrutura de ensino da disciplina em Natal, no que diz respeito 
à formação profi ssional, experiência e formação pedagógica dos docentes, por meio de progra-
mas de graduação ou pós-graduação e às técnicas e práticas pedagógicas utilizadas no processo 
de ensino-aprendizagem. Quanto aos benefícios esperados, pode-se salientar a possibilidade de 
utilização dos resultados apurados para uma refl exão dos docentes das Instituições de Ensino 
Superior de Natal acerca da necessidade de inclusão de métodos empregados e discutidos por 
estudiosos da área de Educação no ensino de contabilidade de custos.

Palavras-chave: Ensino; Contabilidade de Custos; Metodologia; Ensino Superior; Natal
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CÓDIGO: HS2478
TÍTULO: CONTABILIDADE E O MUNDO DIGITAL
AUTOR: GUILHERME HENRIQUE COSTA DA SILVA
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO

Resumo:

Face ao desafi o de adequação do exercício da profi ssão contábil à novas regras de relação 
das empresas com os órgãos de fi scalização e arrecadação tributária, por meio do SPED, bem 
como de benefícios potenciais ao contribuinte em decorrência da nova sistemática de registro, 
guarda e processamento de dados requerida, este estudo teve como propósito investigar o im-
pacto da digitalização dos sistemas de informações contábeis no processo de gestão das em-
presas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfi ca cujo conteúdo evidencia que o pro-
fi ssional da contabilidade deve assumir novas e ampliadas atividades, habilidades, posturas e 
atitudes que efetivamente o caracterizam como um agente portador da informação correta para 
a tomada de decisão, cujo objetivo é gerar resultados satisfatórios e esperados pelos gestores e 
investidores. Os estudiosos sugerem que, embora decorrente de imposição fi scal, os gastos re-
queridos para implantação do sistema tem retorno do investimento certo para as empresas com 
o seu aproveitamento para geração de informações gerenciais.

Palavras-chave: Informática, Sistemas de Informações Contábeis, Decisão, SPED.
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CÓDIGO: HS2479
TÍTULO: HISTÓRIA E ARQUIVOLOGIA: A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE HISTO-
RIA EM CAMPOS INTERDISCIPLINARES
AUTOR: ANA CAROLINA MARINHO
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

Resumo:

Nosso trabalho resulta de outras pesquisas anteriores e do Grupo de Pesquisa “Espaços 
da História, Espaços de Identidade: patrimônio, ensino e memória”, coordenado pela professora 
Margarida Dias, e pretendemos aprimorar os resultados anteriores discutindo a atuação do pro-
fi ssional de história em outros campos, principalmente no que diz respeito aos arquivos. Além 
da importância de discussões nesse campo, se faz necessário problematizar a formação dos 
cursos de graduação em história, será que só formamos para a sala de aula e para a pesquisa? E 
porque não a inserção em outros campos? Trabalharemos com a análise do discurso de historia-
do que discutam em suas pesquisas com o conceito de documento e, principalmente a atuação 
do profi ssional de história em arquivos, pretendemos identifi car como se dá as concepções de 
identidade e as representações dos profi ssionais de História. E como ocorrem as suas relações 
com seu meio de atuação, que nesse caso, tratamos da atuação em arquivos, que apesar de pos-
suir seu profi ssional reconhecido, é possível notar a presença do historiador cada vez mais forte 
nessas instituições. Enfi m, colocaremos em pauta novas discussões sobre o ofi cio do historiador 
e principalmente como as formações contribuem para a inserção em campos interdisciplinares.

Palavras-chave: ofi cio do historiador, historia, arquivologia
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CÓDIGO: HS2480
TÍTULO: RETEXTUALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA: DE QUEM É 
O PONTO DE VISTA?
AUTOR: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES

Resumo:

Este trabalho é um recorte de um projeto intitulado «Prática como componente curricular: 
a infra-estrutura linguística no relatório acadêmico»; registrado no grupo de pesquisa «Análise 
textual dos discursos». Neste sentido, situa-se no âmbito da Linguística Textual e da Linguística 
da Enunciação e tem como objetivos identifi car, descrever, analisar e interpretar o modo como 
se materializa a responsabilidade enunciativa em 44 (quarenta e quatro) relatórios acadêmicos, 
de observação e de iniciação científi ca. De forma mais específi ca, pretendemos focalizar a me-
diação epistêmica e a maneira como o produtor empírico estabelece relações entre a retextuali-
zação e os valores argumentativos. Para tal, priorizamos os enfoques de Adam (2008) sobre o 
conceito de ponto de vista (PdV) e orientação argumentativa, bem como, os recursos utilizados 
por Bronckart (1999) para delimitarmos essas responsabilidades enunciativas. Para realizar a 
investigação, adotamos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista, seguindo o méto-
do indutivo.  Os resultados apontam para a necessidade de uma diversifi cação e conscientização 
do uso dos PdV?s, bem como revelam a importância de estabelecer uma relação coerente e 
pragmática entre as orientações argumentativas e os fragmentos do discurso alheio.

Palavras-chave: Responsabilidade enunciativa,mediação epistêmica,valor argumentativo.
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CÓDIGO: HS2485
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA ESCRAVA NO PRÍNCIPE: A ESTRUTURA DE POSSE DE 
ESCRAVOS NOS INVENTÁRIOS DA COMARCA DO PRÍNCIPE, PROVÍNCIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE (1822 A 1888)
AUTOR: JEFERSON CANDIDO ALVES
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO

Resumo:

Investigamos a escravidão ligada ao contexto econômico da pecuária. Sendo assim, mer-
gulhamos no corpus documental proveniente das instâncias administrativas do Império do Bra-
sil presentes na Cidade Príncipe, debruçando-se sobre 499 inventários e testamentos, do perí-
odo de 1822 a 1888. Munidos com a metodologia da demografi a histórica, criamos gráfi cos e 
tabelas que nos ajudassem a compreender a dinâmica da população cativa presente nos montes 
de bens arrolados nos inventários, o que possibilitou estudarmos a composição dos plantéis no 
que concerne ao número de escravos e a quantidade de homens e mulheres presentes nas posses 
dos senhores de escravos, além disso. O número de escravos por proprietário não passou o de 
32 indivíduos, sendo que a grande maioria dos inventariados (152 proprietários) tinha entre um 
e três escravos. Na primeira metade do século XIX constatamos um crescimento na população 
escrava 78% em relação ao século XVIII. A população escrava começa a regredir por volta de 
1888, ano de libertação dos escravos, desse modo se confrontarmos os dois recortes temporais 
por nós pesquisados, 1822 a 1854 e 1855 a 1888, percebemos uma queda de aproximadamente 
66% (192 peças) no número de escravos, no período de 1855 a 1888 em relação ao primeiro.

Palavras-chave: Seridó, Experiência escrava, Demografi a histórica.
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CÓDIGO: HS2486
TÍTULO: CUIDADORES DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA PROPOS-
TA DE AVALIAÇÃO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO NA ATENÇÃO À SAÚDE DO 
IDOSO
AUTOR: SARA SALSA PAPALEO
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA

Resumo:

Os prejuízos no desenvolvimento e na capacidade funcional do idoso com DA que passa 
a necessitar de constantes e complexos cuidados, isto impõe sobrecarga, ansiedade, depressão e 
uma piora na qualidade de vida a seus cuidadores, sendo importante avaliar tais características 
para subsidiar estratégias de atenção a essa população. Assim, objetiva-se conhecer o idoso 
com DA, a demanda de cuidados e a sobrecarga de cuidadores de idosos com DA atendidos no 
CEASI, além de avaliar seus níveis de depressão e ansiedade, sobrecarga e qualidade de vida. 
Para isso, foram utilizados: questionário semi-estruturado, Escala de Katz, Escala de Lawton, 
Escala de Qualidade de Vida na DA para Cuidadores, Questionário de Avaliação da Sobrecarga 
dos Cuidadores, Inventário de Depressão de Beck e Inventário de Ansiedade de Beck. Foram 
entrevistados o total de 31 cuidadores. A média de idade foi de 53,77 anos, a maioria é do 
sexo feminino (28 participantes), casados (17), sendo mais da metade fi lhos dos idosos (19). 
Os dados indicam que a maioria dos idosos (25 idosos) são dependentes em pelo menos uma 
função. Observou-se entre os participantes altos índices de depressão e ansiedade, destacando-
-se indícios de depressão “moderada” em 23 cuidadores e ansiedade considerada ?grave? em 
13 dos cuidadores. O presente estudo corrobora com grande parte dos estudos a respeito das 
características sócio-demográfi cas do cuidador familiar do idoso com Alzheimer, bem como do 
impacto do cuidado para estes.

Palavras-chave: Cuidadores; Demência de Alzheimer; Sobrecarga do cuidado; Depressão.
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CÓDIGO: HS2489
TÍTULO: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA ESCOLA
AUTOR: MARILOW ALESSANDRA TAVARES FERNANDES
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA

Resumo:

Este trabalho se insere no âmbito do projeto “Avaliação institucional: mudanças na cultura 
organizacional da escola” (UFRN/PROPESQ/REUNI - 2009) e tem como objetivo investigar 
se as avaliações externas à escola têm levado a que esta desenvolva um processo de avalia-
ção institucional. Esta avaliação é compreendida como instrumento capaz de direcionar a ação 
educativa a fi m de promover melhoria nas práticas educativas e a consolidação de uma cultura 
comprometida com a construção da qualidade educacional. Essa pesquisa é de cunho qualita-
tivo, tendo por referencial teórico básico AFONSO (2005), BALZAN (2008), PERRENOUD 
(1999), VILLAS BOAS (2002), SCHEIN (2001). Utilizamos como procedimentos da pesquisa 
a revisão bibliográfi ca, análise documental e realização de entrevistas semi-estruturadas. A aná-
lise desses documentos nos possibilita inferir que a prática da avaliação externa incitada pelas 
políticas neoliberais pode estimular as escolas a buscarem a realização de suas próprias práticas 
avaliativas visando mudança ou consolidação da cultura organizacional da instituição e assim 
estimular refl exão acerca dos resultados obtidos nessas avaliações externas para a progressão 
da qualidade da educação. Além disso, impulsionados pelo neoliberalismo, a competitividade 
internacional das instituições e do sistema estimulam a responsabilização dos sujeitos pelo seu 
fracasso ou sucesso, aumentando a meritocracia e a disparidade entre os sistemas públicos e 
privados de educação.

Palavras-chave: Avaliação institucional, cultura organizacional.
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CÓDIGO: HS2492
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NEUROCOGNITIVOS TARDIOS EM CRIANÇAS 
SOBREVIVENTES DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) ACOMPANHADAS NO 
CEHOPE/IMIP
AUTOR: THAYZA MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO

Resumo:

O presente projeto tem como objetivo a identifi cação de impactos decorrentes do trata-
mento da Leucemia Linfóide Aguda (LLA) sobre o funcionamento neuropsicológico de crian-
ças diagnosticadas com a doença. Salienta-se que tal projeto está vinculado a projeto maior rea-
lizado no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia da UFRN (LAPEN-UFRN), 
envolvendo instituições públicas de saúde, sendo todas referências no atendimento em oncolo-
gia pediátrica nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco.  O objetivo geral do projeto 
de pesquisa supracitado é a investigação dos efeitos neurocognitivos decorrentes do tratamento 
quimioterápico e/ou radioterápico de crianças em tratamento ou sobreviventes de Leucemia 
Linfóide Aguda (LLA) na faixa etária dos 6 aos 16 anos. Por sua vez, o objetivo específi co do 
projeto de iniciação científi ca ora apresentado está circunscrito à avaliação da população acima 
referida atendida no Centro de Hematologia e Oncologia Pediátrica (CEHOPE) vinculado ao 
Instituto Materno Infantil Professor Antônio Figueira (IMIP) situado no Recife (PE). Para tanto, 
se utiliza da aplicação de instrumentos neuropsicológicos e de observações clínicas com objeti-
vo diagnóstico. Os dados já coletados, apesar de preliminares, são capazes de suscitar algumas 
discussões e questionamentos considerando-se para tanto os dados apresentados pela literatura 
internacional.
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CÓDIGO: HS2497
TÍTULO: INOVANDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA GRADUA-
ÇÃO: FORMANDO PESQUISADORES
AUTOR: POLLYANNA CHRISTINA SARMENTO DE LIMA
ORIENTADOR: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA

Resumo:

Conforme as análises que destacam a relevância da construção de uma sinergia Estado-
-Sociedade para um bom funcionamento das instituições democráticas, para o desenvolvimento 
econômico e social, a existência de associações comunitárias e outras formas organizativas 
constituem-se em elementos básicos do capital social potencialmente existente numa comuni-
dade e que pode ser utilizado de forma efi ciente em políticas públicas. A presença ou não de 
capital social é uma característica da cultura política cívica ou não cívica podendo, portanto, 
explicar o sucesso ou o fracasso de políticas públicas, assim como a existência de uma relação 
de confi ança entre Estado e Sociedade. Uma vez que associações civis contribuem para os seus 
membros criarem hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, o presente trabalho 
tem como objetivo mapear as associações comunitárias existentes  em Natal, segundo sua lo-
calização, tipologia e quantidade. Paralelo a pesquisa bibliográfi ca sobre os seguintes temas: 
participação, democracia, gestão participativa, associativismo e capital social, foi realizado um 
estudo sobre o associativismo, o qual foi feito a partir da coleta de dados junto a Prefeitura 
Municipal do Natal. Outras fontes de informações foram levantadas no Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística. Assim, a partir dos dados coletados foi possível fazer um mapeamento 
das associações comunitárias, distribuindo-as por zonas de acordo com a quantidade e os tipos 
encontrados.
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CÓDIGO: HS2499
TÍTULO: O PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR E SUA INETRVENÇÃO NA AGRICUL-
TURA FAMÍLIAR
AUTOR: ELISSANGELA ALVES FERNANDES
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA

Resumo:

Dentro do programa de combate à fome, o Governo Federal criou vários programas, 
dentre eles o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA em 2003. Em 2005, foi criada a moda-
lidade leite. Essa última foi criada com o objetivo de ajudar os cidadãos que estejam em situa-
ção problemática social/fi nanceira (insegurança alimentar) e também para fortalecer a o setor 
produtor de leite do estado através da compra segura do leite; para fortalecer o setor produtivo 
local e a agricultura familiar, garantindo a compra de leite dos agricultores familiares a preços 
mais justos e fortalecendo a cadeia produtiva (MINEIRO, 2007). Todavia, no estado do RN já 
existe desde 1980 o Programa do Leite e, por esse motivo, o PAA/leite sofre muitas barreiras 
para sua implantação, pois, teoricamente, tem os mesmos objetivos gerais do Programa do Lei-
te, mas com maior enfoque na ajuda para os agricultores familiares. Assim, muitos crêem que 
esse é o grande entrave, pois no RN o consórcio que “administra” esse programa já está muito 
fortifi cado, possuindo até força para se impor ao governo. Este projeto tem por objetivo promo-
ver uma análise institucional do PAA/leite, através do estudo da dinâmica do Programa do leite 
potiguar nas mediações do mundo rural. Dentro disso, a pesquisa foi realizada dentro de todas 
as localidades do RN onde o programa é desenvolvido, tendo sido realizadas entrevistas com 
agricultores e agentes responsáveis por seu desenvolvimento e também coletas de informações 
em meios documentais.

Palavras-chave: Agricultor familiar;PAA/ Leite;Consórcio do leite e Programa do Leite
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CÓDIGO: HS2500
TÍTULO: JUVENTUDE E VULNERABILIDADE: POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO 
SOCIAL
AUTOR: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA

Resumo:

A situação de desigualdades sociais gera uma série de conseqüências na sociedade brasi-
leira, o que se agrava quando constata-se a ausência de políticas públicas que sejam capazes de 
atuar minimamente nesse “vácuo”,  isto é, não há ações e estratégias que consigam dar conta de 
uma parcela considerável da população que não possui condições básicas de existência e que, 
muitas vezes, é vista como responsável e culpabilizada pela situação em que se encontra. Essa 
pesquisa tem por objetivo mapear as condições de vida/contexto no qual os jovens, vitimas de 
mortes violentas, estavam inseridos. Realizou-se entrevistas com os familiares de jovens que 
foram vitimas de homicídio na cidade de Natal-RN, atendidos pela CODEM (Coordenadoria 
de Direitos Humanos e Defesa das Minorias). Os resultados encontrados apontam que dos sete 
jovens mortos, 5 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idade variável entre 15 e 
23 anos. Os dois que possuíam união estável e fi lhos eram homens, os demais eram solteiros.  
Quando perguntou-se a respeito do que é violência, as respostas dos familiares giraram em 
torno de uma explicação para a questão. O mesmo aconteceu com outras questões tratadas no 
estudo. É possível refl etir que há uma questão de base que perpassa toda essa discussão e aná-
lise do contexto de vida desses jovens que estão morrendo, que é a própria condição juvenil 
reforçada por uma organização e reprodução da sociedade que defi ne quem pode ou não viver.

Palavras-chave: Políticas Públicas; homicídio juvenil; juventude



HS - Humanas e Sociais

187

CÓDIGO: HS2503
TÍTULO: PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL E SUAS REPRESENTAÇÕES SO-
BRE “SER PROFESSOR DE INGLÊS”
AUTOR: LUCIA REGINA SOARES MELO
ORIENTADOR: ORLANDO VIAN JUNIOR

Resumo:

O objetivo deste estudo é pesquisar as representações dos alunos graduandos do curso 
Letras/Inglês na UFRN sobre o que é “ser professor de inglês”. A base teórica é o conceito de 
representação proposto por Moscovici (2003), Jodelet (1984), no campo da Psicologia Social 
e de Celani; Magalhães (2002) e Freire; Lessa (2003) no campo do Ensino de Línguas Estran-
geiras, dentre outros. Em termos teóricos, este trabalho adota, principalmente, o viés teórico da 
Psicologia Social de Moscovici, com base nele, é explicitado como as representações se for-
mam por meio da ancoragem e objetivação, lista as características principais desse fenômeno 
do imaginário social e, por fi m, traça alguns conceitos de representações e crenças. É explici-
tada, ainda, a razão da escolha pela pesquisa qualitativa e justifi cada a utilização do estudo de 
caso como opção metodológica e os questionários como instrumento de pesquisa a fi m de se 
obter uma melhor compreensão e análise das representações junto aos alunos. São trazidas tam-
bém informações sobre o curso de Letras, habilitação em Língua Inglesa da UFRN, e sobre os 
participantes da pesquisa, em seguida, apresentam-se as representações dos futuros professores 
sobre “ser professor de inglês” procurando compreender esse fenômeno como um processo que 
deve ser observado desde a formação inicial do professor.

Palavras-chave: formação de professores, ensino de inglês, representação.
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CÓDIGO: HS2504
TÍTULO: ELEIÇÕES COLONIAIS: “HOMENS BONS” E O PROCESSO ELEITORAL CO-
LONIAL
AUTOR: JOSE DANIEL CAVALCANTI FERNANDES
ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES

Resumo:

O Projeto visa digitalizar a documentação eleitoral do Rio Grande do Norte Colonial, 
Provincial e da Primeira República existente no IHGRN. Tratam-se principalmente das Atas 
Eleitorais que contêm listas de votantes e votados, descrição dos processos, registros de ocor-
rências e autos de apuração. Em convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, que já vem efetu-
ando a digitalização da documentação republicana que está em seu poder, o Instituto Histórico 
e Geográfi co do Rio Grande do Norte (IHGRN) disponibilizou a sua documentação para digi-
talização e catalogação pelo Departamento de História. O presente Plano de Trabalho insere-se 
neste projeto através da análise documental sobre as eleições do período colonial, a composição 
da Câmara, suas funções e relação com a formação da elite do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Eleições, história do Rio Grande do Norte, ofi ciais da Câmara.



HS - Humanas e Sociais

189

CÓDIGO: HS2505
TÍTULO: CONHECIMENTO CIENTÍFICO E SABERES DA TRADIÇÃO II
AUTOR: LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA

Resumo:

A pesquisa é o desdobramento do projeto que religa cultura científi ca e saberes da tra-
dição, desenvolvido há vinte quatro anos na Lagoa do Piató - Assú/RN (ALMEIDA, 2010). 
Discute de forma ampliada o que vem a ser o processo de formação e (auto) formação do 
professor. Como referencia empírica registramos os processos de formação de duas gerações 
representadas por Maria Auxiliadora Paiva da Silva (década de 1960 a 1990), antiga professora 
da escola municipal sete de setembro localizada na comunidade de Areia Branca Piató - Assú/
RN e Antonia Auxiliadora da Silva Carvalho (década de 1990 até hoje) atual professora da 
escola. Tomamos como referência as idéias de Celéstin Freinet (1991), Edgar Morin (1998), 
Clarisse Pinkola Estés (1998¬¬), Conceição Almeida e Wani Pereira (2006). No que diz respei-
to aos procedimentos metodológicos, utilizamos a pesquisa bibliográfi ca, entrevistas informais, 
produção e seleção de acervo fotográfi co (algumas fotografi as foram do acervo pessoal das 
professoras e outras feitas por mim). Através da história de vida das professoras teremos acesso 
a dois tempos diferenciados de formação do professor o que permite observarmos a evolução, a 
dinâmica e o movimento diferenciado na formação dos antigos e dos atuais professores.

Palavras-chave: formação, história de vida, saberes da tradição
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CÓDIGO: HS2511
TÍTULO: AS ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TRABALHAM COM 
CRIANÇA E ADOLESCENTE E O SEU PAPEL NA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL EM NATAL
AUTOR: BARBARA KAROLINE DE HOLANDA AZEVEDO SILVA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

A pesquisa objetivou fazer um recorte das estidades de assistência social, registradas no 
Conselho Municipal de Assistência Social, que tem como público alvo as crianças e adoles-
centes. Até o presente momento, entende-se que o Estado através de sua face maior, a Consti-
tuição de 1988, diz que é dever do Estado promover os direitos sociais. Não se pretende com 
isto, dizer que a sociedade não pode se organizar, mas sim enfatizar a necessidade da mesma 
mobilizar-se para pressionar o Estado para que este cumpra suas responsabilidades e não que 
a própria população tome para si o ônus de responder as questões sociais, existentes em nosso 
país, através do Terceiro Setor. É notório que o Terceiro Setor jamais conseguiria abraçar toda 
essa gama de implicações e expressão da Questão Social, através de trabalhos pontuais que não 
abrangem a totalidade e universalidade das questões que se apresentam. Mesmo que as ações 
de algumas organizações do Terceiro Setor atendam satisfatoriamente àquilo que se propõem, 
sempre serão ações emergenciais, baseadas no imediatismo e assistencialismo, não superando 
a médio e a longo prazo as expressões da questão social. Com isso, se faz necessário esclarecer 
que as ONGs respondem a determinados fragmentos que o Estado responderia universalmente, 
através das políticas sociais, as refrações de toda falada questão social.

Palavras-chave: Entidades de Assistência Social; Criança e Adolescente
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CÓDIGO: HS2512
TÍTULO: INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA FISICA NAS ESCOLAS MU-
NICIPAIS DE NATAL: PERFIL DOS ALUNOS E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E PRO-
FESSORES
AUTOR: AMANDA SOARES FELISMINO
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO

Resumo:

O conhecimento do perfi l dos profi ssionais da educação e do aluno com defi ciência é im-
prescindível para organização da escola com qualidade com vistas a responder as necessidades 
educacionais desse alunado. Sendo esse um processo recente e pouco estudado no Brasil é que 
surge a pesquisa, com o objetivo de verifi car a capacitação de gestores e professores em relação 
à educação do aluno com defi ciência física e conhecer o perfi l do aluno com defi ciência física 
matriculado nas escolas públicas municipais do Natal/RN. O estudo de caráter exploratório 
envolveu 34 diretores, 61 professores e 08 alunos com defi ciência física de 06 escolas em 2008. 
Os dados coletados por questionários constataram que: Dos diretores, 76,4% tinham graduação 
em Pedagogia, mas só 17,6% tinham capacitação para trabalhar com alunos com defi ciência 
física. 98,3% dos professores eram graduados e 80,3% não eram capacitados para trabalhar 
com o referido alunado. 75% dos alunos são do gênero feminino com faixa etária entre 06 a 14 
anos. A defi ciência física por paralisia cerebral correspondeu a 37,5%. 25% usavam órteses e 
realizavam tratamento de saúde. 75% não faziam uso de transporte para ir a escola, e apresen-
tam mobiliário adaptado. Conclui-se que há necessidade de ações da Secretaria de educação 
municipal que priorizem a capacitação dos profi ssionais para atuar com esse aluno e de maior 
divulgação quanto a obrigatoriedade da educação visando aumentar o número de alunos com 
defi ciência na rede municipal.

Palavras-chave: Defi ciência física; Perfi l; Inclusão escolar
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CÓDIGO: HS2513
TÍTULO: O ENSINO DE LÍNGUA LATINA: PROPOSTAS ALTERNATIVAS
AUTOR: RENAN MARQUES LIPAROTTI
ORIENTADOR: ALZIR OLIVEIRA

Resumo:

O papel do latim na formação docente em Letras é o ponto de partida da nossa refl exão. 
Focalizamos, de forma crítica, sua prática em sala de aula, com o intuito de propor alternativas 
lingüisticamente fundamentadas. Primeiramente examinaram-se as refl exões teóricas sobre os 
métodos de ensino de línguas (Agar, 1994; Kramsch, 2001; Miraglia,1996; Pimentel, 2003; 
Hernandez, 2001; Faria, 1959; Lima, 1996; Miotti, 2006; Longo, 2006) e sobre os estudos de 
letramento (Street, 1984) e gêneros discursivos (Miller, 1984; Bazermann, 2006) e sua relação 
com o e ensino. Em seguida, analisamos compêndios, utilizando como corpus os manuais de 
Comba (2002), Martinez (2000), Melasso (1997), Rónai (1980) e Furlan (2006). Depois se 
aplicaram questionários visando apreender as representações sociais entre os docentes e dis-
centes do curso de Letras da UFRN. Por último, com base em propostas de ensino alternativas 
como Ørberg, (2003); Hernandez (1990); Jones & Sidwell (2005); Isaltina & Soares( 2001) 
concluiu-se que o ponto de partida para o estudo do latim deve ser sempre um texto autêntico 
que propicie condições de abordagem da língua em uso, com enfoque na cultura. Para tanto, a 
escolha deve incluir gêneros discursivos variados e a apreensão dos elementos sistêmicos deve 
ser feita naturalmente, a partir do texto que deve ser o contexto de referência para os exercícios. 
É imprescindível, ainda, o recurso constante e adequado às tecnologias da informática e da 
comunicação.

Palavras-chave: Letramento Gêneros discursivos; Didática do latim
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CÓDIGO: HS2518
TÍTULO: O JOVEM REPRESENTADO PELA MÍDIA IMPRESSA NATALENSE
AUTOR: GUSTAVO LEITE SOBRAL
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA
CO-AUTOR: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA
CO-AUTOR: THIAGO TAVARES DAS NEVES

Resumo:

A pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência - Sentidos Midiáticos da Subjetividade 
Juvenil” propôs, nesta etapa, a análise da  transcrição do material coletado nos jornais locais 
Tribuna do Norte e Diário de Natal. A partir desta análise foi possível visualizar de que forma 
os jovens natalenses aparecem, são representados nessa mídia, e como tais jornais são atraves-
sados em quase todas suas seções temáticas por assuntos que envolvem o universo dos jovens 
urbanos.

Palavras-chave: Mídia; urbe; jovem; violência.
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CÓDIGO: HS2522
TÍTULO: PEDAGOGIAS DA PERFORMANCE
AUTOR: ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA
ORIENTADOR: NAIRA NEIDE CIOTTI

Resumo:

O presente trabalho pretende discutir de que maneira, e através de que processos, se con-
fi guram as relações entre a pedagogia e arte da performance na contemporaneidade. Para tanto, 
buscaremos estabelecer um campo dialógico propondo determinados princípios operados nos 
processos de construção e produção da cena, articulados por meio corpo, e de que forma estes 
promovem um movimento performativo emergente, incitando contínuas reavaliações no campo 
da educação em arte. Nesse sentido, abordaremos esta relação a partir da proposição de que a 
cena na arte da performance se caracteriza como espaço pedagógico que en(ce)sina, ou seja, 
que ao orientar-se a partir dos sujeitos que compõem sua ação, a performance  promove entre 
estes a necessidade da produção de distintos sentidos e leituras para estabelecer-se como tal, e a 
partir destes gera um movimento não mais de ensino-aprendizagem, mas ensinando-aprenden-
do, alteração verbal que conduz  a noção de simultaneidade  entre tais processos.

Palavras-chave: Arte; Pedagogia; Performance.
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CÓDIGO: HS2529
TÍTULO: ANÁLISE DA PAISAGEM E SEUS ASPECTOS MORFOLÓGICOS
AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
CO-AUTOR: DIANA CARLA CORREIA DE MORAIS
CO-AUTOR: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ

Resumo:

Ao estudar o conceito de paisagem de imediato nos vem uma pergunta: Por que estudar 
a paisagem em Geografi a? Para que serve os estudos da paisagem geográfi ca? É a partir desse 
ponto por onde devemos começar a refl etir a importância que seu estudo adquiriu. O principal 
objetivo deste plano de trabalho foi coletar dados referentes a morfologia praial do trecho com-
preendido entre as praias urbanas de Natal/RN, como Ponta Negra, Via Costeira, Areia Preta, 
dos Artistas, do Meio, Forte dos Reis Magos e Redinha. A metodologia desenvolvida começou 
com um levantamento bibliográfi co que continuou ao longo do projeto, e envolveu uma aborda-
gem sistêmica baseada na utilização de coleta de dados como declividade do estirâncio, altura 
de onda e período de onda e descrição da paisagem das praias urbanas da cidade de Natal/RN. 
Nos campos que foram realizados, foram utilizadas diferentes técnicas. Que a biodiversidade 
existente nos ecossistemas costeiros é frágil, isso todos já sabem, mas o que nem todos sabem é 
que os recursos naturais nesses ambientes são limitados. O que indicamos aqui é que esse ecos-
sistema seja tratado com mais respeito para a sobrevivência de todas as espécies e organismos 
vivos, que sejam realizados inventários para o levantamento daquilo que pode ser explorado, 
que se planeje antes qualquer atividade que interfi ra nesse meio e, principalmente, medidas de 
preservação.

Palavras-chave: Paisagem, morfologia praial, dinâmica costeira
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CÓDIGO: HS2530
TÍTULO: ANÁLISE DA EROSÃO COSTEIRA NA PRAIA DE PONTA NEGRA E POSSÍ-
VEIS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DA INSTALAÇÃO DO EMISSÁRIO 
SUBMARINO, NATAL/RN
AUTOR: DIANA CARLA CORREIA DE MORAIS
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
CO-AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO

Resumo:

Os mecanismos que governam as variações do nível relativo do mar são complexos e 
resultam da interação de diversos fenômenos de natureza geofísica, climática e tectônica. As 
variações do nível médio relativo do mar desempenham um papel importante na evolução das 
regiões costeiras do Brasil, e especifi camente, o Nordeste Brasileiro. Além disso, as atividades 
humanas alteram o comportamento natural na linha de costa.  O universo desta pesquisa é a 
praia de Ponta Negra, localizada na cidade do Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, NE do 
Brasil, sendo esta uma das mais importantes e conhecidas devido ao turismo local.  A referida 
análise desse ambiente costeiro se deve a grande interferência antrópica que esse emissário 
submarino poderá causar a paisagem local e as possíveis possibilidades de vazamento e conta-
minação da praia. O principal objetivo desta pesquisa  é o estudo da dinâmica costeira de um 
trecho da praia de Ponta Negra, onde, será instalado o emissário submarino para escoamento de 
dejetos urbanos, tomando por base os dados de hidrodinâmica costeira e caracterização do am-
biente praial, bem como uma análise crítica de todas as etapas, desde a execução do Relatório 
de Impacto Ambiental, Audiências Públicas e a Implantação ou não do emissário submarino, e 
uma análise geral da opnião pública quanto a interferência do emissário submarino tanto para 
moradores locais como para os turistas.

Palavras-chave: erosão costeira , interferência antrópica, dinâmicas praiais
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CÓDIGO: HS2533
TÍTULO: FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS NO RIO GRANDE DO 
NORTE
AUTOR: RENAN MATEUS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HOMERO DE OLIVEIRA COSTA

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo analisar o fi nanciamento das campanhas eleitorais no 
Rio Grande do Norte entre 2000 e 2006.  Inicialmente fi zemos a leitura e sistematização de uma 
bibliografi a.Simuntâneamente, foi feita uma pesquisa nos arquivos do TRE, no qual analisamos 
todos os processos de prestação de contas  dos candidatos a vereador, deputados estaduais, 
deputados federais, prefeitos e governadores no período entre 2000-2006. Além disso, foi feito 
também um levantamento de matérias jornalísticas nos principais jornais do estado.Como re-
sultado, foi constatada a importância da temática para a compreensão do processo eleitoral no 
Estado, mostrando como há um comprometimento da igualdade da disputa eleitoral uma vez 
que alguns tem mais recursos que outros e, maiores recursos, maiores  as chances de ser eleito.
Outro Ponto foi à forma como se dá o fi nanciamento das campanhas: é muito diferente a forma 
do fi nanciamento para vereador e governador, por exemplo. No primeiro caso, circunscrito 
à cidade (no caso da pesquisa, Natal), a maior parte dos recursos são oriundos dos próprios 
candidatos, do partido e pessoas físicas, enquanto na eleição para governador (e prefeito) a 
maior parte dos recursos fi nanceiros é de pessoas jurídicas. Não Analisamos  conseqüências do 
fi nanciamento para o exercício do mandato, porém devem ter desdobramentos, pois uma em-
presa que doa, por exemplo, R$ 1.2000,000  para um partido, certamente espera retorno desse 
investimento.

Palavras-chave: fi nanciamento-eleições-partidos politicos
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CÓDIGO: HS2534
TÍTULO: BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAÇO DE FORMAÇÃO LEITORA DOS PEQUE-
NOS APRENDIZES
AUTOR: VANESSA MARIA DA SILVA CLEMENTE
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA

Resumo:

Esse trabalho se insere no projeto “O Ensino da Literatura: processos de andaimagem 
e argumentação para formar mediadores de leitores na escola fundamental” (AMARILHA - 
2007) e investiga a contribuição da biblioteca escolar para a formação de leitores. A relevância 
desta pesquisa está na possibilidade de investigar de que maneira a biblioteca contribui para 
o fortalecimento da prática de leitura. A pesquisa se realizou em duas escolas de Natal-RN 
e se constituiu de duas etapas. A primeira foi dedicada às entrevistas com 10% dos alunos 
das escolas, em que se visava perceber a experiência de leitura e a frequência à biblioteca. A 
segunda etapa refere-se ao levantamento da caracterização e funcionamento das bibliotecas. 
Foram instrumentos de coleta de dados, observação in loco e material gravado em áudio e ví-
deo. Como referencial teórico optou-se por Amarilha (2009), Milanese (1983), Garcia (1989), 
Battles (2003). Como resultado, verifi cou-se que na escola “A”, 100% dos alunos entrevistados 
disseram que frequentam a biblioteca, no entanto na escola “B” apenas 50% disseram que iam 
a esse local. Os dados da investigação revelam a importância da sistematização das atividades 
disponibilizadas pela biblioteca visando fortalecer o interesse e a busca de livros e leituras. 
Para que o trabalho desenvolvido na biblioteca escolar tenha resultados é preciso que ela esteja 
articulada às atividades em sala de aula, apresente condições físicas e atendimento adequados 
ao leitor.

Palavras-chave: Biblioteca; Leitura; Formação do leitor.
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CÓDIGO: HS2537
TÍTULO: ATIVIDADES PARA A AULA DE LÍNGUA INGLESA: O ENCONTRO DA CUL-
TURA
AUTOR: ANDREW YAN SOLANO MARINHO
ORIENTADOR: ANA GRACA CANAN

Resumo:

Esta pesquisa dedica-se a explorar aspectos da cultura no texto literário em língua inglesa, 
com vistas à elaboração e aplicação de atividades na sala de aula, em que o inglês é ensina-
do como língua estrangeira. Apoiamo-nos, dentre outros autores, em Byram (1989), Kramsch 
(1996, 2001, 2003), como referências na discussão sobre cultura e texto literário, assim como 
em Widdowson (1991) e Larsen-Freeman (2002), no que diz respeito a nossa prática pedagó-
gica. A análise dedica-se a identifi car as referências culturais no texto original do conto The 
Encounter de James Joyce, com vistas a elaboração de atividades para a aula de língua inglesa. 
As análises apontam para diversas ocorrencias culturais, que podem ser largamente utilizadas 
no processo de ensino-apredizagem.

Palavras-chave: cultura, texto literário, língua inglesa, ensino-aprendizagem.
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CÓDIGO: HS2541
TÍTULO: A PRATICA DA AGRICULTURA URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE 
NATAL (RN)
AUTOR: JOSE AIRTON DE ALMEIDA NETO
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL

Resumo:

A agricultura urbana é uma atividade econômica presente nas cidades brasileiras. Desde 
meados do século XX, ainda que de forma pontual, a Agricultura Urbana ou Periurbana tem 
sido objeto de pesquisas e estudos de diversos campos disciplinares do conhecimento científi co, 
mostrando-se como uma saída para sanar parte dos problemas das cidades contemporâneas. 
Entre estes problemas, destacam-se: a questão da segurança alimentar, o uso de terras ociosas 
especulativas, desemprego, melhoramento paisagístico, perda cultural dos moradores oriundos 
do campo, etc. As ruralidades presentes nos territórios das cidades precisam ser bem analisadas. 
Este trabalho pretende analisar o fenômeno da agricultura urbana e as suas relevâncias sócio-
-econômicas em Natal.O trabalho irá demonstrar se a produção é para o consumo próprio ou 
para venda. Todavia, o consumo próprio se apresenta como uma forma de ampliação de renda, 
uma vez que parte do dinheiro que seria gasto com a aquisição de alimentos como verduras, le-
gumes e frutas, passa a ser utilizado para a poupança ou para o consumo de outras mercadorias. 
Em Natal, a agricultura urbana encontra-se “invisível” aos olhos da administração pública.Não 
há políticas públicas voltadas para a atividade, muito menos uma única linha do plano diretor 
da cidade leva em conta a agricultura urbana. Logo,o trabalho busca compreender essa nova di-
nâmica que existe no espaço urbano da cidade contribuindo para a compreensão das condições 
de vida da população.

Palavras-chave: Agricultura Urbana, Rural e Urbano, Produção do Espaço.
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CÓDIGO: HS2544
TÍTULO: MODELANDO O RISCO DE MIGRAÇÃO SEGUNDO VARIÁVEIS SÓCIO-
-ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS
AUTOR: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE

Resumo:

Este trabalho propõe analisar a distribuição espacial dos imigrantes das áreas de expansão 
demográfi cas (AEDs) da Região Metropolitana de Natal (RMN), com o intuito de identifi car 
padrões espaciais da imigração nesta região. Com os dados do questionário mais completo do 
Censo Demográfi co 2000, que é aplicado em uma amostra dos domicílios brasileiros, baseado 
na pergunta “EM QUE MUNICÍPIO RESIDIA EM 31 DE JULHO DE 1995?” são estudadas 
aquelas pessoas que estão na RMN e responderam outra cidade que não aquela em que estavam 
morando no momento da pesquisa, estas são caracterizadas como imigrantes de data fi xa da 
RMN no período de 1995 a 2000. Crianças menores de cinco anos não são incluídas no estudo, 
pois não haviam nascido na data da referida pergunta. Será apresentado o índice de envelheci-
mento, a razão de sexo, taxas e proporção de imigração de data fi xa (especifi cas e gerais) para 
cada AED, os imigrantes foram classifi cados por locais de origem: dentro da própria RMN, de 
outro município do RN (que não os da RMN), de outros estados do Brasil (que não o RN) e de 
fora do país. Em média nas AEDs da RMN há mais mulheres do que homens, as AEDs em que 
o número de homens é maior são aquelas com um percentual de jovens maior. Quanto às taxas 
e percentuais de imigração os resultados confi rmam o que a literatura já existente mostra, há 
uma grande concentração de imigrantes nas AEDs periféricas a Natal, sejam bairros da capital, 
ou municípios vizinhos.

Palavras-chave: Região Metropolitana de Natal, Imigrantes e AED.
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CÓDIGO: HS2545
TÍTULO: ENSINO MÉDIO PÚBLICO X UNIVERSIDADE PÚBLICA: O CASO DOS 
APROVADOS NO VESTIBULAR 2009
AUTOR: THAISE GOMES DE CARVALHO
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO

Resumo:

O Acesso ao Ensino Superior é uma temática que vem sendo bastante discutida no Bra-
sil e em outros países do mundo, como também entre os diferentes segmentos da sociedade, 
abordando a questão da inclusão e democratização, sobretudo para alunos das camadas menos 
favorecidas da sociedade. A questão da democratização do acesso à universidade pública entrou 
na agenda da UFRN como pauta de sua política acadêmica, a partir de 2004, ocasião em que a 
Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE) se reconfi gurou e incluiu (também) em sua 
atuação, atividades de pesquisa. O presente estudo visa apresentar resultados (preliminares) re-
ferentes aos estudantes sujeitos da pesquisa aprovados no Vestibular 2009. Procura-se também, 
identifi car as estratégias mobilizadas por esses estudantes que pretendem aceder à universidade 
e as difi culdades que eles enfrentam para continuar os estudos em nível superior. O referencial 
teórico apóia-se em autores como Bourdieu, Charlot, Coulon, Ramalho e Nuñez, Boaventura 
de Souza Santos, entre outros. Serão utilizadas informações do banco de dados da COMPERVE 
e do Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU), além dos dados coletados nos 
instrumentos de campo utilizados na pesquisa-mãe. Quanto aos resultados é possível apresen-
tar uma tabela com a quantidade de alunos aprovados e seus respectivos cursos, enquanto as 
questões abertas do questionário e as entrevistas se encontram em processo de categorização e 
análise.

Palavras-chave: Ensino Médio público; Acesso e Inclusão; Ensino Superior público.
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CÓDIGO: HS2548
TÍTULO: ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: DE QUEM É O ENUNCIADO?
AUTOR: MARIANA FREIRE RODRIGUES
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES

Resumo:

Pretendemos, nesta presentação, demonstrar os resultados do plano de trabalho  “Análise 
textual dos discursos: de quem é o enunciado?” que se circunscreve no projeto de pesquisa 
“Análise textual dos discursos: a responsabilidade enunciativa em diferentes gêneros discursi-
vos”, registrado no Grupo de Pesquisa “Análise Textual dos Discursos”. Procuramos identifi -
car nas análises dos relatórios acadêmicos, quando o aluno/locutor-enunciador dos relatórios 
assume ou não essa responsabilidade acerca do conteúdo dos relatos, sendo denominado de 
locutor-narrador-enunciador quando a assume, ou preferindo atribuir a voz à outra fonte do sa-
ber, ou ainda, não identifi cando a voz, deixando-a, assim, anônima. Para tanto, subsidiamo-nos 
no plano de trabalho, mais especifi camente, acompanhamos ADAM (2008), no que concerne 
à Responsabilidade Enunciativa. Nosso corpus é composto por 35 (trinta e cinco) relatórios, 
sendo 13 (treze) de Relatórios de Prática como Componente Curricular das disciplinas de Lei-
tura e Produção de Texto I, II e III, e 22 (vinte e dois) Relatórios Finais de Iniciação Científi ca. 
As análises revelaram que o aluno/locutor-enunciador dos Relatórios de Prática como Com-
ponente Curricular assume a responsabilidade enunciativa acerca dos relatos, enquanto que o 
aluno/locutor-enunciador dos Relatórios Finais de Iniciação Científi ca, em geral, não assume a 
responsabilidade enunciativa, preferindo atribuí-la à outra fonte do saber ou materializando um 
ponto de vista anônimo.

Palavras-chave: Responsabilidade Enunciativa, Ponto de Vista,
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CÓDIGO: HS2549
TÍTULO: POÉTICAS CORPORAIS NA CENA BRINCANTE: CONFIGURAÇÕES DE UM 
SABER-CULTURAL
AUTOR: TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES

Resumo:

O artista-brincante pode ser percebido como um corpo cênico que carrega uma história, 
uma tradição, uma forma peculiar de ser, pensar e agir. Traz em si registros incorporados ad-
vindos do habitus que o infl uencia (Bourdieu, 2003) e que são perpassados e desvelados em 
sua arte de ser-fazer. Partindo desse contexto epistemológico-vivencial, a pesquisa investigou a 
presença de elementos cênicos que confi guram a cena brincante dos Grupos Congos de Calçola, 
Boi Pintadinho e Coco de Zambê, evidenciando convergências e idiossincrasias que ajudam a 
compor a presença cênica de cada grupo. A partir de uma postura fenomenológica, buscamos 
descrever-interpretar os elementos cênicos e subjetivos que coadunam aos objetivos da pre-
sente pesquisa. A investigação dessa presença cênica nos trouxe pontos importantes para uma 
discussão e compreensão acerca dessas expressões artísticas e de suas técnicas. Desse modo, o 
processo investigativo permitiu o acesso a referenciais vivenciais e teóricos que conduziram à 
construção da presente pesquisa.

Palavras-chave: Corpo, cena brincante, saber-cultural.
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CÓDIGO: HS2550
TÍTULO: INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS PSICÓLOGOS BRASILEIROS QUE ATU-
AM NAS POLÍTICAS SOCIAIS
AUTOR: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO

Resumo:

A partir de fi nais da década de 1980, o psicólogo tem se inserido nas políticas sociais. 
Tal inserção tem levantado questões sobre condições desse novo posto de trabalho, prática e 
inserção profi ssional, pois apesar das políticas sociais se apresentarem como um campo fértil 
para a refl exão e renovação de teorias, técnicas e práticas, os psicólogos que aí atuam mantém 
uma prática tradicional.  O objetivo deste trabalho é investigar aspectos relacionados à inserção 
profi ssional, características e condições de trabalho dos psicólogos brasileiros, que atualmente 
trabalham em políticas sociais. A pesquisa foi realizada numa parceria com o CFP, e é parte 
da pesquisa nacional “Quem é o psicólogo brasileiro”. Os dados foram coletados por meio de 
questionário on line e organizados em um banco eletrônico. Resultados mostram um quadro 
que indica precarização das relações de trabalho: baixa remuneração (50,1% ganham até 4,8 
SM); múltiplas empregos simultâneos (76,7% desses profi ssionais tem mais de um emprego); e, 
no “terceiro setor”, vínculos empregatícios precarizados (37,4%  são voluntários, 31% presta-
dores de serviço. Não se pode afi rmar que a prática estagnada dos psicólogos nesses locais se dê 
apenas por fatores internos (falta de conhecimento, por exemplo). É necessário que se considere 
os fatores externos: as condições de trabalho nas políticas sociais não parecem dar subsídios 
para atuação mais compromissada por parte do psicólogo e podem ser vetores de desmotivação 
no mesmo.

Palavras-chave: Profi ssão de psicólogo, inserção profi ssional, políticas sociais
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CÓDIGO: HS2551
TÍTULO: PROFESSORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS E SUAS 
CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR: ELIZANE SILVA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO

Resumo:

O trabalho tem sua gênese em inquietações enquanto bolsista de Iniciação Cientifi ca, 
ao iniciarmos na pesquisa educacional nos deparamos com a crescente preocupação mundial 
acerca da ressignifi cação do conceito de Alfabetização de crianças, Jovens e Adultos. Nesse 
sentido, objetivamos investigar as concepções dos professores alfabetizadores sobre os Para-
digmas que norteiam a prática de alfabetização de alunos jovens e adultos. No desenvolvimento 
dessa pesquisa, tomamos como referências documentos ofi ciais e estudos de Ferreira (1985), 
Freire (1996), Moura (1999) dentre outros. Optamos pela Abordagem Qualitativa de Pesquisa 
Educacional que apresenta como características básicas: obtenção de dados descritivos, contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, ênfase mais no processo do que no produto e 
preocupação em retratar a perspectiva dos participantes (BOGDAN, BIKLEN, 1982). Para a 
construção e análise dos dados, utilizamos como instrumentos a observação e a entrevista semi-
-estruturada. Os sujeitos dessa pesquisa foram escolhidos segundo três critérios: participar de 
forma espontânea, atuar como professor alfabetizador de jovens e adultos e desenvolver sua 
prática em escola pública. A análise dos dados permitiu que compreendêssemos a complexi-
dade da questão estudada, mas também nos forneceu algumas evidências: Há a falta de uma 
formação inicial adequada, bem como uma ausência de saberes específi cos para o desenvolvi-
mento de uma prática de alfabetizar letrando.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Concepções de Professores.
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CÓDIGO: HS2552
TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DOS FUNDAMENTOS DA CRISE CONTEMPORÂNEA 
DO CAPITAL E SUAS IMPLICAÇÕES NAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE SOCIAL E 
DE LUTA PELA REALIZAÇÃO DOS DIREITOS
AUTOR: LUANA PRISCILA FARIAS DA SILVA
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS

Resumo:

O desenvolvimento das crises do capitalismo é o precursor da história da exploração da 
classe trabalhadora, o que de acordo com Karl Marx é algo inerente ao modo de produção ca-
pitalista, constituindo-se em uma unidade fundamental do mesmo. Portanto, o capitalismo ao 
desenvolver suas forças produtivas gera também situações de crise que se propaga por diversos 
níveis da vida social, atingindo, sobretudo, as massas trabalhadoras devido a relação direta 
existente entre capital e trabalho. Ao racionalizar o processo produtivo, introduzindo máquinas 
cada vez mais modernas, o capitalista emprega relativamente menos força de trabalho e aumen-
ta a superprodução concomitantemente ao aumento do número de desempregados, os quais ao 
invés de consumidores ativos, passam a compor a parcela de indivíduos submetidos a situação 
de barbárie presentes em todo o mundo, sobretudo nos países periféricos, como o Brasil. Ao 
serem excluídos do processo de produção, os indivíduos têm agravada suas condições de vida e 
de trabalho, sobretudo, se considerarmos que ao propagar a ideologia neoliberal, o Estado vul-
nerabiliza suas responsabilidades mais essenciais como exemplo a saúde e educação, aguçando 
as diversas faces da questão social, especifi camente a violência desenvolvida no âmbito social, 
tanto por adultos quanto por crianças e adolescentes que assim agem a fi m de obter o mínimo 
necessário para subsistência ou até mesmo para seguir as tendências ditadas pela sociedade 
capitalista.

Palavras-chave: capitalismo, neoliberalismo, criança, adolescente e direitos
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CÓDIGO: HS2557
TÍTULO: DOS ESTUDANTES DA REDE  PÚBLICA APROVADOS NO VESTIBULAR 
2009 NA UFRN
AUTOR: THALYNE MEDEIROS DA COSTA
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO

Resumo:

A temática “O vestibular, o acesso e a inclusão do aluno da rede pública na cultura uni-
versitária” vem ganhando cada vez mais importância e visibilidade em vários segmentos da 
sociedade. Hoje essa temática integra a agenda da educação do governo federal e inquieta 
os gestores de Universidades Públicas. Pretendendo contribuir com a política afi rmativa da 
UFRN, o presente estudo objetiva traçar o perfi l sócio-econômico e escolar dos aprovados 
egressos da rede pública no processo seletivo 2009 da UFRN e investigar os “processos adap-
tativos” desses estudantes na cultura universitária. É preciso para tanto investigar a maneira 
como vivenciam o ingresso na universidade e a permanência deles (principalmente no primeiro 
ano). O referencial teórico apóia-se em autores como: Charlot, Coulon, Paivandi, Bourdieu, 
Ristoff, Ennafaa, Boaventura de S. Santos, Ramalho e Nuñez, entre outros. A partir de dados 
provenientes da COMPERVE UFRN e do Observatório da Vida do Estudante Universitário 
(OVEU), traçamos um perfi l modal onde podemos observar a caracterização desses estudantes 
até mesmo na maneira de prepararem para o vestibular. Faz-se necessário dar continuidade ao 
estudo para conhecermos o que motiva estes estudantes em seu processo formativo universitá-
rio, ou seja, como fazem e que recursos acionam para afi liarem-se nos primeiros dois semestres 
como estudantes da UFRN.

Palavras-chave: Vestibular, Acesso e Inclusão na Cultura Universitária.
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CÓDIGO: HS2558
TÍTULO: O PROFISSIONALISMO COMO CONDIÇÃO DA FORMAÇÃO NA ESCOLA
AUTOR: NATHALIA COSTA VIANA NEVES
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ

Resumo:

Juntamente com a reforma educacional surgem às implicações na vida dos professores 
e no cotidiano das instituições de ensino, atribui-se aos docentes um papel fundamental na 
efetivação dessas reformas, exigindo-se cada vez mais desses profi ssionais. No âmbito dessas 
mudanças, são iniciados vários estudos envolvendo o tema educação, suas mudanças, melho-
rias e pontos negativos. Consonante com essas mudanças gera-se no professor um bloqueio 
pessoal e profi ssional, acarretando-lhe a pouca possibilidade de progredir e se profi ssionalizar 
como exige a profi ssão e como cobra o mercado de trabalho. O presente estudo objetiva analisar 
a problemática do Profi ssionalismo como condição da formação na escola em detrimento da 
reforma educacional. Esse estudo processou-se tendo como base BERGER,2002; CONTRE-
RAS,2002; ESTRELA,2001; FREIRE, 1997; RAMALHO, L. B; NUÑEZ, B. I.; GAUTHIER, 
C., 2004, entre outros. A pesquisa foi desenvolvida com 142 professores de escolas do Ensino 
Médio da Rede Estadual de Educação do RN. Teve o intuito de explicitar através do uso de 
questionário as necessidades mais urgentes para a melhoria contínua das condições de trabalho 
do professor e valorização da docência. Os resultados mostram que a pequena percepção do 
Profi ssionalismo como condição da formação na escola é sentido pelos professores na forma da 
carga horária excessiva, da falta de condições físicas e econômicas da escola, do tempo docente 
mal elaborado, entre outros, como mostra o questionário.

Palavras-chave: Reforma Educacional, Profi ssionalismo Docente e Tempo Docente.
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CÓDIGO: HS2559
TÍTULO: PONTA NEGRA: O CONJUNTO E A DINÂMICA DO MERCADO IMOBILIÁ-
RIO
AUTOR: ANA LUÍSA MOREIRA ARAÚJO
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA

Resumo:

O conjunto Ponta Negra é um exemplo de como a produção do espaço urbano é um 
dos fatores de reprodução do capital na cidade. A partir de investimentos tanto públicos como 
privados, o bairro como um todo tornou-se bastante atrativo para o capital imobiliário. Nesse 
sentido, entendemos que se confi gura um processo de invasão, uma vez que houve uma subs-
tituição do uso residencial pelo de atividades terciárias, principalmente ao longo da Avenida 
Eng. Roberto Freire e nas principais vias de acesso do conjunto. O planejamento estratégico de 
cidades, de acordo com Vainer, se baseia em três analogias: cidade-mercadoria, cidade-empresa 
e cidade pátria. De maneira geral, o autor procura evidenciar que este modelo implica na apro-
priação da cidade por interesses empresariais globalizados e depende do banimento da política 
e da eliminação do confl ito e das condições de exercício da cidadania.

Palavras-chave: produção do espaço; processos espaciais; planejamento estratégico
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CÓDIGO: HS2561
TÍTULO: TEMPO LIVRE E LAZER: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM FREQUEN-
TADORES DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFRN
AUTOR: ROBERTO JEFERSON DA SILVA SOUSA
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES

Resumo:

O objetivo da pesquisa foi identifi car a natureza do tempo livre e das atividades de lazer 
de universitários.  Estudo exploratório de natureza descritivo que utilizou um questionário com 
perguntas abertas e fechadas. O grupo investigado constituiu-se de 20 pessoas. os resultados 
apontam que a maioria tem entre 10 a 20 horas dedicadas ao lazer na semana e o mesmo em 
fi nais de semanas; 50%  consideraram que o lazer em suas férias foi bom e 30%  ótimo; Todos 
consideraram o lazer importante para a sua vida; Para a maioria Natal oferece atividades de 
lazer que atende as suas expectativas já para os demais não; Ir a festas e bares, sair com amigos, 
ir a praia e ao cinema estão entre as principais atividades de lazer que desenvolvem. Conclui-se 
que a natureza do tempo livre dos investigados durante a semana, nos fi nais de semana e nas 
férias as atividades de lazer tem conteúdos físicos esportivos, sociais, artísticos; Entre as prin-
cipais atividades de lazer que desenvolvem se destacam, ir para academia, assistir TV, praticar 
esporte, acessar internet, shoping e leituras diversas; Todos os investigados reconhecem que o 
lazer é importante para a sua vida, considerando que proporciona bem estar, descanso e diverti-
mento. Além disso, tem-se que o que mais lhe interessa para os espaços de lazer que freqüentam 
é o relacionamento e a segurança; Sugestões: investimento em práticas físicas e esportivas, 
espaços de relaxamento e descanso, festivais; Dinamização da praça cívica.

Palavras-chave: Lazer; Tempo livre; Corporeidade; ludicidade
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CÓDIGO: HS2565
TÍTULO: OS ROMANCES-FOLHETIM DE VISCONDE DE TAUNAY
AUTOR: CAMYLLA LIMA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO

Resumo:

Esta pesquisa de iniciação científi ca tem como fi nalidade realizar uma análise compara-
tiva das imagens do Brasil encontradas nos dois romances folhetinescos do autor Visconde de 
Taunay: Ouro sobre Azul (1875) e O Encilhamento (1894). Tal estudo está inserido no projeto 
de pesquisa Imagens do Brasil: um paralelo entre a Revue des Deux Mondes e os Romances de 
Alfredo d?Escragnolle Taunay, no qual buscamos identifi car a infl uência deste periódico francês 
nas referidas obras do autor. Para tanto, tomamos como suporte teórico-metodológico a Imago-
logia, teoria desenvolvida por Daniel-Henri Pageaux (1988), a qual está inserida no campo da 
Literatura Comparada. Por meio desta teoria, analisamos o imaginário social, o nível textual, as 
palavras repetidas, a escolha do vocabulário, os nomes e as características das personagens, os 
adjetivos e qualquer outro elemento lingüístico que possamos associar à cultura do país tratado 
na obra literária. Para em seguida, interpretarmos os resultados dessas leituras e identifi carmos 
as razões das escolhas feitas pelo autor, confrontando-as com o imaginário social no qual ele 
está inserido. Nossa pesquisa busca ainda abarcar a estrutura do romance em folhetim presente 
em ambas as obras, como aliada ao processo de criação destes romances de Taunay.

Palavras-chave: Ouro sobre Azul; O Encilhamento; romance-folhetim; Imagologia.
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CÓDIGO: HS2566
TÍTULO: ALFABETIZAR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONCEPÇÕES 
DE PROFESSORES
AUTOR: CRISTIANE DE MACEDO E SILVA
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO

Resumo:

O trabalho é constituído no interesse pela alfabetização de crianças no ensino fundamen-
tal e procura compreender a concepção dos professores alfabetizadores das escolas públicas 
com relação à aquisição da escrita e da leitura na perspectiva do letramento. Objetiva investigar 
as concepções de professores sobre a sua experiência. Toma como referências os estudos de 
Ferreiro (1985) e Soares (2003), dentre outros, optamos pela abordagem qualitativa e utiliza-
mos para a coleta de dados, o questionário e a entrevista semi-diretiva. Três docentes foram 
sujeitos da pesquisa, escolhidos segundo dois critérios: ser professor alfabetizador em escolas 
públicas; aderir à proposta de trabalho de alfabetização com base no letramento. Nossa pes-
quisa mostra que são poucos os professores que possuem consciência política e compromisso 
para agir em sala de aula de acordo com o que acredita que seja o melhor caminho para seus 
alunos se alfabetizarem. Os dados são preliminares, mas apontam para a necessidade de maior 
aprofundamento na pesquisa, posto que práticas de alfabetização na perspectiva do letramento, 
tendo como âncora os estudos de Ferreiro e colaboradores, ensejam o sucesso escolar de alunos 
da escola pública, bem como apontam para uma série de questões acerca de alfabetizar letran-
do, onde destacamos a necessidade de mais investimentos na formação de professores para que 
possamos vivenciar, de fato, a alfabetização escolar/social que, em nosso país, só se faz real no 
plano dos discursos.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Docentes Alfabetizadores; Escola Pública.
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CÓDIGO: HS2571
TÍTULO: NARRATIVAS DE PROFESSORES: UMA VIAGEM AOS SEUS “MUNDOS DE 
LETRAMENTOS”
AUTOR: REGINA LUCIA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA

Resumo:

A pesquisa com narrativas de professores permite a troca de experiências de vida e pos-
sibilita contextos para que os sujeitos se tornem agenciadores de suas refl exões, voltando-se 
para a (re)construção de sua própria história e para os signifi cados que eles atribuem ao mundo 
e à sua profi ssão. Esse tipo de pesquisa rejeita, portanto, o papel passivo do professor, uma vez 
que esse deixa de ser apenas o objeto de pesquisa para se tornar parceiro do pesquisador, com 
o propósito de se conhecer pessoal e profi ssionalmente. Combinando os pressupostos teórico-
-metodológicos da Pesquisa Narrativa e a perspectiva do letramento socialmente construído e 
múltiplo, esta comunicação tem por objetivo analisar narrativas de professores, coletadas por 
meio de entrevistas, na tentativa de compreender como se deu o letramento desses professores, 
assim como a sua relação com a prática pedagógica.

Palavras-chave: Agência, letramento, mundos de letramento, narrativas de professores.
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CÓDIGO: HS2573
TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES QUE AFETAM A ATITUDE, A INTENÇÃO DE USO E 
A ADOÇÃO DE SOFTWARE LIVRE NO AMBIENTE ACADÊMICO
AUTOR: ANA PAULA BEZERRA RODRIGUES
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS

Resumo:

A Tecnologia da Informação tem tomado um importante papel para as organizações e pes-
soas. Nesse contexto o software livre aparece como uma plataforma que traz novas e boas solu-
ções para as pessoas e organizações, além de ter bom custo benefício. Sendo assim, a pesquisa 
objetiva identifi car a intenção de uso de estudantes universitários quanto ao software livre. Foi 
escolhida a Teoria Unifi cada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) para utilizar como 
base de análise nesta pesquisa. Este modelo possui oito construtos: expectativa de desempenho; 
expectativa de esforço; infl uência social; condições facilitadoras; expectativa de performance; 
ansiedade; atitudes em relação à tecnologia; intenção de comportamento. A pesquisa realizada 
foi exploratória, de abordagem qualitativa. Houve realização de entrevistas abertas com alunos 
da graduação e pós-graduação em Administração. Como principais resultados foi percebido 
que: todos os entrevistados utilizam ou já utilizaram SL, sendo que para aqueles que abando-
naram o uso as razões apontadas são incompatibilidades do sistema e a difi culdade do seu uso; 
a principal vantagem apontada é o fator econômico. É possível então, concluir que há uma boa 
aceitação do software livre entre os alunos, além de as vantagens percebidas pelo seu uso serem 
maiores do que as desvantagens. Foi também dada maior importância ao fator treinamento, re-
lacionado ao construto condições facilitadoras, como fator de infl uência na adoção de software 
livre.

Palavras-chave: Software Livre, UTAUT
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CÓDIGO: HS2574
TÍTULO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DAS ESTRATÉGIAS DE SUPORTE SOCIAL EM 
SAÚDE MENTAL
AUTOR: CLARISSE VIEIRA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN
CO-AUTOR: ALLANA DE CARVALHO ARAÚJO
CO-AUTOR: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA

Resumo:

Reconhecendo a importância do controle social para a efetivação de Políticas Públicas de 
Saúde Mental, buscou-se mapear organizações político-sociais (associações) de usuários, fami-
liares e profi ssionais de serviços de saúde mental existentes na região nordeste do Brasil. Para 
tanto, realizamos pesquisa bibliográfi ca e depois, uma pesquisa de campo com a busca de lide-
ranças nos municípios nordestinos de grande e médio porte com cobertura CAPS. Identifi cadas 
as lideranças, aplicamos um questionário por telefone e e-mail, após, entrevistas visando escla-
recer pontos do questionário. Mapeamos 13 dispositivos associativos, aplicamos o instrumento 
de pesquisa em 07. As associações promovem eventos de divulgação da Reforma Psiquiátrica, 
atividades culturais e fomentam discussões relativas à luta por direitos dos usuários e familia-
res. Devemos problematizar se essas ações promovem autonomia para os usuários, ocorrendo 
mensal ou quinzenalmente o que pode ser uma característica de funcionamento a desmobilizar 
o grupo devido a poucos encontros. Além disso, apenas técnicos responderam ao questionário 
e em todas as ligações nenhum usuário foi citado quando perguntamos sobre quem poderia nos 
informar sobre alguma associação existente. A Reforma Psiquiátrica vai além da mudança do 
modelo assistencial. Assim, notamos a importância de outras pesquisas que investiguem o fun-
cionamento das associações, como elas atuam politicamente convocando usuários e familiares 
para serem atores dessa luta.

Palavras-chave: Controle social, Reforma Psiquiátrica, associções
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CÓDIGO: HS2577
TÍTULO: PEDAGOGIAS DA PERFORMANCE: ESTUDOS TEÓRICO-PRÁTICOS
AUTOR: FELIPE CABRAL DE ARAUJO FAGUNDES
ORIENTADOR: NAIRA NEIDE CIOTTI

Resumo:

Este trabalho se desenvolveu na perspectiva de estudar o conceito de arquivo, proposto 
por Jacques Derrida, em seu livro “Mal de Arquivo - Uma Impressão Freudiana”, relacionando-
-o a Performance Arte, enquanto investigação estética proposta nas disciplinas de Encenação 
I, II e III, dos cursos de graduação (Licenciatura Plena) Educação Artística - Habilitação em 
Artes Cênicas e do curso de Licenciatura em Teatro. Ambas ministradas no Departamento de 
Artes da UFRN, sob a orientação da professora Naira Ciotti, no ano de 2009. Tal pesquisa co-
meçou a ser desenvolvida, a partir de uma pergunta originada no fato de que os registros tanto 
de espetáculos teatrais quanto de performance, se utilizam do vídeo, muitas vezes sem procurar 
resignifi car o trabalho ao introduzir uma outra linguagem, repleta de especifi cidades na obra 
artística. Neste estudo, procuramos registrar as aulas, tentando contrapor os conceitos de arqui-
vos vivos e arquivos mortos, expostos por Derrida, uma vez que pretendíamos que os vídeos 
gravados, integrassem a um banco de dados, que contém, além dos registros das aulas teóricas, 
cenas performáticas produzidas pelos alunos-encenadores no decorrer do ano. Estes materiais 
poderiam ser utilizados tanto pelos alunos, que ao ter acesso a estes, poderiam resignifi car seus 
trabalhos ao rever os procedimentos por eles usados em sala de aula, bem como os professores 
que usariam estes materiais como referências em suas aulas.

Palavras-chave: Performance; Registro; Vídeo; Pedagogia
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CÓDIGO: HS2578
TÍTULO: ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO 
SOCIAL
AUTOR: DANIELLA ELANA DOS SANTOS CRUZ
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS

Resumo:

O Relatório é parte do Plano de Trabalho “Código de ética do Assistente Social: funda-
mentos e procedimentos para recomposição de direitos violados” que se encontra inserido no 
Projeto de Pesquisa “Ética, Direitos Humanos e projeto ético-político do Serviço Social”.  É 
realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Ética e Direitos, coordenado pela 
Prof.ª Drª. Silvana Mara de Morais dos Santos tendo como objetivo apreender e analisar as 
basilares conquistas, limites e desafi os em relação à concepção de ética e direitos humanos no 
âmbito do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Representa uma análise dos desa-
fi os, contradições e limites postos neste momento histórico ao projeto ético-político do Serviço 
Social no que se refere às dimensões da ética e dos direitos humanos. Embora hegemônico é 
permeado por desafi os e difi culdades. Surge no contexto histórico entre o fi nal das décadas de 
1970 e 1980, onde a sociedade brasileira havia sido marcada pelo autoritarismo da ditadura, 
período que era notório o conservadorismo profi ssional, conecta-se a um projeto societário que 
propõe a construção de uma nova ordem social por apreender que é impossível uma sociedade 
que seja justa e igualitária socialmente sob determinadas relações sociais fundadas na desigual-
dade social, como é o caso do sistema vigente.  Sendo este reafi rmado na década de 1990, na 
defesa intransigente dos direitos sociais, civis e políticos incluindo a diversidade humana.

Palavras-chave: Ética, Projeto Ético-Político, Direitos.
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CÓDIGO: HS2579
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO
AUTOR: WALERIO WAGNER PINPER
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE

Resumo:

Esta é uma pesquisa em educação intercultural transdisciplinar envolvendo aportes das 
etnociências e intervenções educacionais para promover a integração entre as gerações e a 
valorização humana. Conhecimentos populares e autóctones sobre o ambiente e as relações 
entre este, medicina popular, história e vida,  ainda existentes na tradição oral, têm signifi cância 
epistemológica e importância histórico-cultural, porém estão em franca extinção. São saberes 
desacreditados pela academia e pela escola. Isto colabora para romper a linha de transmissão 
natural dos mesmos para os mais jovens, implicando em empobrecimento epistemológico e 
cultural. Neste projeto visamos registrar muitos daqueles conhecimentos, reaproximar gerações 
diferentes ? através de uma abordagem educacional de caráter antropológico, que assume uma 
concepção epistemológica pluralista e promove os conhecedores tradicionais na qualidade de 
professores dos professores e estudantes dos níveis fundamental e médio de ensino ? e desen-
volver atividades que favoreçam a troca de conhecimentos e a integração cultural e social entre 
pessoas de diversas faixas etárias.

Palavras-chave: educação intercultural; educação transdisciplinar
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CÓDIGO: HS2583
TÍTULO: AS PERSONAGENS FEMININAS BARRETIANAS EM MEIO À MODERNIZA-
ÇÃO DA CIDADE
AUTOR: ANDREIA MARIA DA SILVA LOPES
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA

Resumo:

O estudo dos espaços urbanos redimensiona o universo conteudístico nas narrativas cur-
tas. Lima Barreto retrata em seus contos essa realidade, desenhando a cidade do Rio de Janeiro 
em meio ao processo da modernização. A relação do contista com a modernidade se alicerça 
por meio de um pessimismo para com o processo excludente gerado por esta febre civilizatória. 
O presente trabalho, portanto, objetiva fazer uma análise e um estudo comparativo dos contos 
“Miss Edith e seu Tio” e “Um e Outro”, presentes na obra Clara dos Anjos e Outras Histórias 
(2002), observando como são descritos os espaços urbanos nos contos barretianos, tendo como 
plano de fundo a modernização na qual o Brasil estava inserido. Sendo assim, as atitudes cos-
mopolitas e o culto aos símbolos de distinção se evidenciam, sobretudo na constituição das per-
sonagens femininas no decorrer das narrativas. Nossos estudos foram subsidiados teoricamente 
em Candido (1989), Martha (2000), Matias (2007), Resende (1983) e Sevcenko (2003), entre 
outros. A investigação do corpus demonstrou como o olhar do autor carioca é fotográfi co, pois 
este se posiciona de forma privilegiada revelando e modifi cando a realidade retratada.  Nos dois 
contos o espaço da cidade e seus confl itos são elevados, seja trazendo a representação do centro 
ou dos subúrbios.

Palavras-chave: Conto brasileiro, Lima Barreto, Personagem Feminino, Espaços urbanos
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CÓDIGO: HS2584
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE EM CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO 
SEXUAL: A FIGURA DO ‹OUTRO› NESSE PROCESSO
AUTOR: INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI

Resumo:

A confi guração da identidade pessoal é um distanciamento diferencial do outro, propi-
ciando a individualidade de cada sujeito. É na relação com o outro que surge um movimento de 
identifi cação/reconhecimento, estranheza/afastamento e, a partir disto, a identidade pode emer-
gir. Cada sujeito é resultado da interação entre as pessoas e, assim, sua identidade é perpassada 
pelos signifi cados que os outros lhe atribuem. No caso de crianças que sofreram violência sexu-
al, estas podem possuir a imagem de si possivelmente deteriorada, e, portanto, considerações do 
outro sobre si podem ser signifi cativas no processo de superação de conseqüências da violência, 
uma vez que não estavam preparadas biológica e psicologicamente para enfrentar situações de 
experiências sexuais, afetando a relação consigo mesmo, com o outro e a percepção de si. O 
presente estudo, recorte de um projeto de mestrado, objetiva identifi car imagens que os sujeitos, 
vítimas de abuso, têm de si a partir da relação com o outro. Os sujeitos foram 3 crianças, sexo 
feminino, 6 e 10 anos de idade, vítimas de abuso sexual. Foram utilizados como procedimen-
tos entrevistas semi-estruturadas e atividades com cartolina, canetas coloridas, cola e retalhos 
de tecidos. Constatou-se que as considerações feitas pelos outros podem contribuir, de forma 
positiva, para que o sujeito reorganize a imagem que tem de si. A infl uência dos comentários 
negativos, por sua vez, apresentou-se de forma mais clara e incisiva na constituição do sujeito.

Palavras-chave: identidade; abuso sexual; criança e violência
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CÓDIGO: HS2585
TÍTULO: O CAMINHO DOS VIAJANTES
AUTOR: IVANA TAISE COSTA CAMARA
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO

Resumo:

Esta pesquisa é parte de um projeto mais amplo, centrado no campo das pesquisas de-
senvolvidas na área de Literatura Comparada, sobretudo a francesa e a brasileira, que propõe o 
estudo comparativo entre as imagens do Brasil na Revue des Deux Mondes, durante o século 
XIX. Nossa pesquisa de Iniciação Científi ca, no entanto, vem trazer sua contribuição na parte 
da tradução de artigos da Revue des Deux Mondes, ainda inéditos em língua portuguesa. Até 
o momento estamos trabalhando com o artigo de Jean-Théodore de Lacordaire que, em 1832, 
escreve: Un souvenir du Brésil.

Palavras-chave: Literatura Traduzida; Imagens do Brasil; Experiências de Viagem.
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CÓDIGO: HS2586
TÍTULO: OS PRIMEIROS ACHADOS SOBRE A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SO-
CIAIS
AUTOR: ALEXSANDRA MOURA DA SILVA
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE

Resumo:

Esse estudo surgiu da necessidade da apropriação da fundamentação teórica essencial 
para o desenvolvimento das atividades vinculadas ao projeto Formação identitária docente no 
ensino superior: a construção de modelos de ser professor a partir da formação inicial, no qual 
participo como bolsista de iniciação científi ca. Tivemos como objetivos de aprofundar os co-
nhecimentos sobre essa temática e a fi m de atingir uma dimensão mais profunda na compre-
ensão sobre a Teoria das Representações Sociais. O trabalho consiste em uma investigação 
bibliográfi ca onde, podemos considerar a Teoria das Representações Sociais uma teoria do 
conhecimento do cotidiano que nos permite compreender como os indivíduos pensam e cons-
troem os conceitos sobre objetos e sujeitos que os rodeiam. Diante disso destacamos neste a im-
portância desta teoria no campo educacional, pois nos permite a compreensão sobre a infl uencia 
da formação na construção das representações. Enfi m, gostaríamos de ressaltar a importância 
dessa investigação para nossa formação, tendo em vista a necessidade dessa fundamentação 
teórica para o andamento das atividades vinculadas ao projeto, além de contribuir para nossa 
formação pessoal já que trata de um estudo sobre a construção do conhecimento.

Palavras-chave: Representações Sociais, Formação Docente, Identidade.
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CÓDIGO: HS2590
TÍTULO: O TURISMO RURAL E SUA CONCEITUAÇÃO
AUTOR: WILLIANA DE SOUZA COSTA
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

O turismo rural vem despontando como uma atividade em desenvolvimento no setor tu-
rístico brasileiro. Por ser complexo, e ainda por conta da escassez de conceitos, gera confl itos 
quanto a sua interpretação teórica. Sua exploração é pouco conhecida e difundida no território 
brasileiro. Neste sentido, o presente projeto traz a proposta de promover a revitalização do 
território rural, como atrativo turístico, tendo como objetivo esclarecer conceitos aplicados ao 
turismo rural e agroturismo, buscando propostas de aplicação dessa atividade, com a análise in 
loco de algumas estruturas potenciais.

Palavras-chave: Turismo Rural, Agroturismo, Agricultura familiar
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CÓDIGO: HS2592
TÍTULO: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE PROFESSORES DO ENSINO 
FORMAL, E DE SUAS PRÁTICAS DE CUIDADO AUTORRELATADAS
AUTOR: RAFAEL FERNANDES BEZERRA
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA
CO-AUTOR: TAYRINE NOBREGA MARIZ

Resumo:

Este trabalho, produto de um estudo exploratório, apresenta e discute os resultados da 
análise das respostas de uma população de professores a questões referentes aos temas <cuida-
do ambiental> e <aquecimento global>. Responderam à pesquisa 79 professores em cursos de 
formação continuada em um Instituto de Educação Superior em Natal/RN. Foram analisadas as 
respostas a quatro perguntas sobre Aquecimento Global e uma sobre Cuidado Ambiental, por 
meio de <análise de conteúdo temática>, com o auxílio do software QDA Miner. Concluiu-se 
que os professores da rede pública têm sua <percepção ambiental> primariamente dirigida ao 
âmbito local, ponderando, a partir desta perspectiva, questões de âmbito global. São sensíveis à 
problemática ecológica, e estão abertos a trabalhar com <educação ambiental>, mas para tanto 
carecem de formação específi ca.

Palavras-chave: aquecimento global, cuidado ambiental, educação ambiental
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CÓDIGO: HS2593
TÍTULO: CÂNONE AGONISTES:  CARTOGRAFIAS DE IMAGINÁRIOS POÉTICOS I
AUTOR: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES MARINHO
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON

Resumo:

Esta pesquisa é uma aplicação do revisionismo dialético de Harold Bloom à luz dos pen-
samentos de Edmund Burke (1729-1729) acerca do Belo e do Sublime aos poemas de Augus-
to dos Anjos (1884-1914), Álvares de Azevedo (1831-1852), E. A. Poe (1809-1849 ) e Lord 
Byron (1788-1824), com o objetivo de identifi car e observar os modos pelos quais neles se dão 
os efeitos da dor (pain) e do prazer (pleasure), do luto (grief) e da alegria (joy), et al. Com o 
fi m de revelar a angústia de infl uência do poeta paraibano em relação aos autores supracitados, 
relacionamos, a estes modos de sublimação, as seis proporções revisionárias do mapa da deslei-
tura de Harold Bloom: Clinamen, Tessera, Kenosis, Daemonização (Daemonization), Askesis 
e Apophrades. As hipóteses foram confi rmadas em uma análise comparativa entre os poemas 
Psicologia de um vencido, Versos Íntimos,  Mistérios de um fósforo, O deus-verme  e seus poe-
mas-pais Lines inscribed in a cup formed from a skull, Ideiais Íntimas, Spleen e charutos e The 
conqueror worm. Chegou-se, por este processo, à conclusão de que podemos inferir que Au-
gusto dos Anjos realizou nos quatro poemas, em suas formas de representação do sublime, cada 
um dos processos de desleitura, assim formando as fi guras poéticas que tanto o caracterizaram.

Palavras-chave: poesia semiótica byron poe augusto anjos desleitura literatura inglês
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CÓDIGO: HS2594
TÍTULO: RESULTADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NO PROJETO PIH3225-
2009
AUTOR: JOELSON CORTES FERREIRA
ORIENTADOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO

Resumo:

Mapearam-se as experiências de usuários músicos ao utilizar os editores de partituras 
existentes atualmente no mercado. Baseando-se em metodologia de entrevistas e histórias de 
vida, foi possível verifi car a distância existente entre as ferramentas computacionais de edição 
de partituras e os conceitos musicais de composição, instrumentação e arranjo, bem como as di-
fi culdades decorrentes do uso destas ferramentas, trazendo um novo olhar sobre a relação entre 
os programas editores de partituras e seus usuários e contribuindo, assim, para a reformulação 
e aprimoramento destes e de suas tecnologias.

Palavras-chave: Composição; Música e Tecnologia; Editores de Partitura
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CÓDIGO: HS2596
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS: A QUESTÃO DA MARCAÇÃO
AUTOR: LARALIS NUNES DE SOUSA
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES

Resumo:

Com o objetivo de mensurarmos os efeitos do princípio cognitivo-comunicativo da mar-
cação linguística sobre os padrões de comportamento dos conectores coordenativos E, AÍ e EN-
TÃO, avaliamos dados recolhidos de cinco conversações cotidianas produzidas em contexto de 
uso informal da língua por sujeitos residentes em Natal (RN). Tais conversações são integrantes 
do Banco Conversacional do Grupo de Pesquisa Estabilidade, Variação e Mudança (UFRN) e 
nos forneceram 176 dados que foram analisados nos níveis semântico-pragmático, morfossintá-
tico e entoacional de acordo com sete grupo de fatores. Para a realização de nosso trabalho, nos 
baseamos nos pressupostos da teoria funcionalista de vertente norte-americana para a qual, em 
resumo, as formas linguísticas são moldadas, ao longo do tempo, pelos usos que se dá a língua, 
especialmente nas interações cotidianas. Embora muitas de nossas hipóteses prévias tenham 
sido confi rmadas pela pesquisa, uma tendência inesperada, que foge em certa medida ao que 
preconiza o princípio da marcação, foi observada na pesquisa atual, o que pode indicar que duas 
formas linguísticas estão concorrendo entre si.

Palavras-chave: conectores; conversação; marcação linguística.
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CÓDIGO: HS2601
TÍTULO: PERFIL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM PROGRA-
MA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA
AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA
CO-AUTOR: DIEGO MACEDO GONÇALVES
CO-AUTOR: NATHALIA LUCENA DINIZ

Resumo:

O alcoolismo é considerado um transtorno causado por um complexo conjunto de fato-
res biopsicossociais caracterizados mais especifi camente por fatores biológicos, psicológicos 
e socioculturais, e é estimado, pela organização mundial de saúde, que atinge entre 10% e 
15% da população mundial. Este dado é bastante alarmante devido ao custo social inerente ao 
alcoolismo, sendo este responsável por várias mortes em todo o mundo (através de doenças 
relacionadas ao consumo excessivo, acidentes de carro, discussões, entre outros). O presente 
estudo busca trazer contribuições ao entendimento da questão da dependência alcoólica, atra-
vés de uma análise de crenças e comportamentos, associados ao álcool, durante a evolução do 
tratamento. Bem como traçar o perfi l sócio-demográfi co do sujeito que busca o tratamento para 
dependência alcoólica em um CAPS ad na cidade de Natal - RN. Com base na análise dos dados 
obtidos foi encontrada uma grande relação entre a forma como o indivíduo avalia o álcool e a 
motivação para parar de beber, mesmo sem tratamento, ou seja, quanto menos positivo o sujeito 
avalie o consumo de bebidas alcoólicas maior a sua vontade em cessar o consumo. Pode-se tam-
bém, baseado nos dados, inferir que o perfi l dos sujeitos que freqüentam o tratamento oferecido 
neste CAPS são do sexo masculino, com idade média entre 44 e 49 anos, apresentam um baixo 
nível de escolaridade, a grande maioria está desempregada e possui renda familiar menor ou 
equivalente a um salário mínimo.

Palavras-chave: Alcoolismo; Crenças e expectativas; Perfi l sócio-demográfi co
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CÓDIGO: HS2602
TÍTULO: PERFORMATIVIDADE: CONCEITOS E DESDOBRAMENTOS NA CENA 
CONTEMPORÂNEA
AUTOR: MATEUS DA SILVA CARDOSO
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE

Resumo:

Um dos objetivos da pesquisa: “Dramaturgências: Por um estudo comparativo da perfor-
matividade em textos teatrais contemporâneos” é entender melhor a concepção de texto como 
ato performático. O presente recorte dentro da pesquisa busca aprofundar e evoluir a concepção 
do roteiro dramatúrgico enquanto agenciador de potências cênicas, e se utiliza de teóricos do 
drama como Hans Thies Lehmann e Alex Beigui, bem como teóricos do roteiro como Syd Field 
e Doc Comparato, para estabelecer relações dialéticas e de complementaridade entre as diferen-
tes formas de se lidar com o texto cênico. A pesquisa se baseou na análise de roteiros literários e 
de obras dramatúrgicas para entrecruzar as funções do roteiro e chegar a uma nova proposta de 
uso e formatação do mesmo dentro da cena contemporânea, bem como uma melhor apreensão 
das modifi cações no conceito de “texto” e “escrita cênica”, alcançando mais um dos objetivos 
dentro da pesquisa que englobava a compreensão da mudança do sentido autoral do roteiro para 
uma construção criativa realizada coletivamente e não amarrada à formulas e padrões. Por fi m, 
a vivência teórico-prática adquirida em sala de aula, na disciplina “Texto na Cena” ministrada 
pelo professor orientador Alex Beigui também serviu de base e lançamento de questões que 
pudessem ampliar o panorama da pesquisa.

Palavras-chave: Roteiro; Texto; Teatro; Dramaturgia.
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CÓDIGO: HS2603
TÍTULO: PEQUENAS CIDADES, POLÍTICAS PÚBLICAS COMPENSATÓRIAS E DESI-
GUALDADES SOCIOESPACIAIS NO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: RENATA DE SOUSA MARANHÃO
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES

Resumo:

Para a realização do trabalho fi zemos um recorte empírico destacando as políticas com-
pensatórias e o seu papel na reprodução das pequenas cidades. Com esse procedimento foi 
possível constatar que as pequenas cidades, no âmbito dessa realidade globalizada, marcada 
pelo meio técnico-científi co-informacional se constituem em espaços opacos, subordinadas aos 
espaços luminosos, ou seja, aqueles que utilizam alta tecnologia para produção e apresentam 
grande destaque no mercado internacional. Por outro lado, também nos fi cou evidente que o 
processo da globalização vem contribuindo para a acentuação dos problemas de ordem social, 
sendo a pobreza e a vulnerabilidade social os mais evidentes, podemos verifi car o modo desi-
gual e excludente de como o capital seleciona os espaços, produzindo desigualdades que são 
vivenciadas pela falta ou difi culdade ao acesso de bens materiais e aos direitos básicos de todo 
cidadão, como saúde, educação, emprego e moradia. Pensando desse modo, podemos dizer que 
o governo programa políticas públicas compensatórias, para minimizar as conseqüências de 
um modo de produção que aumenta as disparidades de renda e distância entre ricos e pobres. 
As políticas diminuem os impactos, mas não cria condições para se eliminar a vulnerabilidade 
social e aumentar as oportunidades de estrutura como o acesso a bens susceptíveis de desempe-
nho dos serviços ou atividades.

Palavras-chave: Desigualdades, pequenas cidades, políticas públicas compensatórias.
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CÓDIGO: HS2608
TÍTULO: ESTUDO DAS CRENÇAS E COMPORTAMENTOS RELACIONADOS AO USO 
DE ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPEN-
DÊNCIA ALCOÓLICA
AUTOR: NATHALIA LUCENA DINIZ
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA
CO-AUTOR: DIEGO MACÊDO GONÇALVEZ
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO

Resumo:

Em todo o mundo, o abuso de álcool preocupa os sistemas de saúde. Estima-se que na 
população mundial o número de dependentes esteja entre 10% e 15%. O alcoolismo é um trans-
torno causado por um complexo conjunto de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. 
A literatura aponta uma baixa adesão e efi cácia dos tratamentos e também uma relação entre 
padrão de consumo de álcool e expectativas positivas quanto aos seus efeitos. Com base na re-
levância destes temas este estudo investiga as crenças e comportamentos associados ao álcool 
de sujeitos dependentes, que estão em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial de 
Natal-RN. Investiga também como tais sujeitos avaliam sua qualidade de vida. Os instrumentos 
utilizados foram: um questionário sócio-demográfi cos; o Inventário de Expectativas e Crenças 
Pessoais acerca do Álcool (IECPA); e a Versão em português do Instrumento de Avaliação de 
Qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Os resultados da análise estatística dos 
dados apontam uma associação entre a avaliação pelo sujeito de forma mais negativa os meios 
(lugares) freqüentados e tentar deixar de beber, ou seja, os indivíduos que avaliaram os meios 
que freqüentavam de maneira mais negativa tentaram parar de beber mais vezes. Os alcoolistas 
que tem menos expectativas positivas em relação ao álcool (menores pontuações no IECPA) 
tentaram mais vezes parar de beber. Além disso, tais sujeitos comparados aos demais avaliaram 
sua qualidade de vida como sendo melhor.

Palavras-chave: alcoolismo; crenças; expectativas;tratamento
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CÓDIGO: HS2610
TÍTULO: CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP
AUTOR: JAMAIKA DE LIMA FERNANDES
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: RODOLFO LUIZ BRITO TORRES

Resumo:

O projeto de pesquisa CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP concentra-se no 
estudo da obra do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu (1948-1996) e enfoca a leitura da 
temática da homoafetividade e sua relação com o espaço urbano e a cultura pop. Tendo por su-
porte teórico a Queer Theory e os estudos culturais buscou-se abordar a complexidade dos ho-
moafetos e suas representações em textos literários selecionados. Buscou-se também relacionar 
manifestações da cultura pop e a sua importância para a constituição da obra do autor. Partindo 
da leitura das obras do autor e do apoio de material teórico do campo dos estudos culturais e 
da Queer Theory percebemos a importância das citações de elementos da cultura pop para a 
elaboração da temática da homoafetividade na obra de Caio.

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu, Homoafetividade, Teoria Queer
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CÓDIGO: HS2611
TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE INFANCIA NA PROPOSTA DA EDUCAÇÃO HIGIENISTA
AUTOR: AMANDA GABRIELLY REIS DE ALMEIDA
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES

Resumo:

O estudo da pedagogia moderna está marcado por continuadas rupturas que pontuaram 
quatro séculos de discussões e postulações envolvendo a visão de antecessores e contemporâ-
neos. A operação de universalização começa com a passagem da educação familiar à escolari-
zação. Além deste, a proposta pedagógica universal demonstra uma preocupação que mais tarde 
será recorrente em todo processo educativo moderno: todos devem ir à escola e todos devem 
fazê-lo ao mesmo tempo. A harmonização de todas as atividades, de todos os alunos, de todos 
os docentes em todas as escolas a um mesmo grau de seqüência atravessou séculos e constitui-
-se como o eixo central no aspecto temporal da escolarização em massa.  A escola passa a ser 
promotora da conduta que se espera encontrar na sociedade e para isso o controle torna-se o 
foco da administração pedagógica. A proposta de reforma de hábitos, ambientes e da própria 
conduta particular do indivíduo se consolida como um novo movimento: o higienismo, inspi-
rado pela ascensão das ciências médicas. Transformar os valores defendidos por um pequeno 
núcleo de médicos em valores universais era o objetivo vigente. Então, a escola no início do 
século XX surge no Brasil como um importante difusor de um modo de vida considerado ci-
vilizado. Muitos intelectuais se inspiraram neste novo ideal de educação, a exemplo de Nestor 
Lima que trouxe para o Rio Grande do Norte os ideais de modernidade inspirados no discurso 
da reforma sanitária.

Palavras-chave: Palavras-chave: Infância, Higienismo, Educação Sanitária, Nestor Lima.
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CÓDIGO: HS2617
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO DE IC DO PROJETO EVASÃO NO ENSINO SUPE-
RIOR: UM ESTUDO NO CONTEXTO DA UFRN
AUTOR: ANUSKA ALANNA DA SILVA
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD
CO-AUTOR: LUZIA RAQUEL DA COSTA SILVA

Resumo:

A pesquisa se propõe a estudar a evasão dos alunos na UFRN. Inicialmente foram cole-
tados os dados da evasão de alunos provenientes do SIGAA (Sistema de Gestão de Atividades 
Acadêmicas) da universidade referentes à evasão dos cursos de graduação nos anos de 2008-
2009. No desenvolvimento da coleta de dados globais e específi cos de evasão verifi cou-se que a 
ocorrência de baixas taxas se constitui em fator desencadeador do futuro abandono da universi-
dade, passando-se a incorporar ao trabalho de pesquisa a análise destes dados. Verifi cou-se tam-
bém que as informações provenientes da avaliação docente, no que se refere tanto aos alunos 
como aos professores e à instituição, fornecem subsídios relevantes à reversão da evasão. Estes 
dados foram inseridos no material de investigação. Em sua continuidade a pesquisa prevê a 
aplicação de questionários aos alunos evadidos de quatro (4) cursos, sendo dois (2) com o maior 
índice de evasão e dois (2) com o menor percentual. Nos cursos escolhidos serão realizadas 
entrevistas aprofundadas com os coordenadores, professores e alunos. Buscar-se-á identifi car 
quais são as maiores difi culdades encontradas para reter os alunos e as alternativas de solução 
possíveis para reverter a evasão e aumentar a taxa de sucesso.

Palavras-chave: Evasão, Ensino Superior, Taxa de Sucesso, Avaliação.
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CÓDIGO: HS2620
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SÓCIO-OCUPACIONAIS DOS ASSIS-
TENTES SOCIAIS NO RN
AUTOR: SARAH TAVARES CORTES
ORIENTADOR: MARIA REGINA DE AVILA MOREIRA

Resumo:

O trabalho tem como ponto de partida a investigação sobre as demandas sócio-ocupacio-
nais dos assistentes sociais. É resultado de Plano de Trabalho, sob o título “Caracterização dos 
espaços sócio-ocupacionais dos Assistentes Sociais no RN”, o qual foi vinculado à pesquisa 
“Determinações Sócio-Históricas aos Processos de Trabalho dos Assistentes Sociais no Rio 
Grande do Norte”, cujos principais objetivos foram (a nível de Rio Grande do Norte): analisar 
as determinações sócio-históricas de inserção dos assistentes sociais aos processos de trabalho 
no estado; avaliar as principais tendências quanto às demandas em Políticas Sociais locais; Sub-
sidiar as necessidades de aperfeiçoamento da Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; indicar o perfi l e as condições de trabalho 
contemporâneos para os assistentes sociais no estado; analisar as principais repercussões da 
dinâmica social ao trabalho do assistente social; identifi car os componentes sócio-histórico 
às determinações dos processos de trabalho em Serviço Social: classe, gênero, raça/etnia. A 
pesquisa envolveu basicamente: o levantamento e análise do perfi l dos assistentes sociais do 
Município do Natal/RN (2009/2010); estudo bibliográfi co; coleta de dados; tabulação e análise 
destes. Os dados da pesquisa são problematizados a partir da discussão sobre demanda e atri-
buição para o Serviço Social, abordando como tais conceitos estão confi gurados no cotidiano 
do fazer profi ssional.

Palavras-chave: Trabalho. Serviço Social. Processo de Trabalho.
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CÓDIGO: HS2621
TÍTULO: O COMÉRCIO IMOBILIÁRIO NO BAIRRO DE PONTA NEGRA EM NATAL 
NA ÚLTIMA DÉCADA
AUTOR: RALYNE EVELYN CAVALCANTE SILVA
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA

Resumo:

Com a consolidação do Turismo em Natal-RN nas últimas décadas, fez-se necessária a 
criação de uma infra-estruturação básica e turística para viabilizar tal atividade econômica, de 
modo que o bairro de Ponta Negra, recorte espacial deste estudo, vem passando por diversas 
transformações socioespaciais, como forma de se adaptar à nova dinâmica socioeconômica, 
decorrente da atividade turística, a qual, em face à valorização promovida no bairro de Ponta 
Negra, tem se constituído como um fator determinante para a intensifi cação do processo de Ver-
ticalização, pois é de interesse do capital imobiliário atender e privilegiar novos grupos sociais 
que se apropriam desse bairro, por meio do investimento em empreendimentos sofi sticados, a 
fi m de atraí-los. Diante das implicações advindas dessa nova confi guração econômica em que 
Ponta Negra está inserida, dentre elas a segregação socioespacial, resultante do encarecimen-
to do preço da terra e do aumento do custo de vida. Assim o presente trabalho visa analisar a 
contribuição do Turismo na produção do espaço de Ponta Negra e sua infl uência no comércio 
imobiliário, notadamente o setor da construção de fl ats. Além disso, pretende-se enumerar os 
edifícios construídos e suas fi nalidades de uso. Para a realização desse estudo, fez-se uma pes-
quisa e revisão bibliográfi ca, a partir de um levantamento de dados primários e secundários, 
bem como uma pesquisa empírica, com visita in loco e aplicação de questionários com a popu-
lação autóctone.

Palavras-chave: Espaço urbano; Mercado Imobiliário; Verticalização; Ponta Negra.
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CÓDIGO: HS2630
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO ESTILÍSTICA DAS IDENTIDADES POÉTICAS DA CIDADE 
DO NATAL
AUTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOARES
ORIENTADOR: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA

Resumo:

O projeto de pesquisa intitulado “A construção estilística das identidades poéticas da 
cidade do Natal” investiga identidades culturais da cidade de Natal, construídas a partir do 
discurso de poetas potiguares, do início do século XX aos dias atuais. Considera-se o discurso 
literário como meio de manutenção da memória dos espaços pelos sujeitos que neles habi-
tam. Esta é uma pesquisa qualitativa, de natureza interpretativista, a qual se insere na área da 
Lingüística Aplicada. O estudo fundamenta-se na concepção bakhtiniana de linguagem como 
prática discursiva (BAKHTIN, 1992, 2002) e na concepção do sujeito da pós-modernidade dos 
estudos culturais (HALL, 2005; CANCLINI, 1995). A coleta de dados se deu a partir de antolo-
gias, periódicos, além de sites da internet. Foram reunidos cento e dois poemas. A organização 
dos dados se deu por meio da análise dos elementos lingüísticos presentes no discurso poético, 
a qual resultou em duas principais categorias: a dos poemas que tratam da cidade como um 
todo e a categoria que fala de um ou de vários aspectos da cidade, como bairros, ruas, praias, 
personagens, natureza etc. Os primeiros resultados indicam uma multiplicidade de escolhas e 
de estilo de cada poeta e apontam na direção de uma cidade múltipla, ora pacata, ora rebelde, 
ora natureza, ora abençoada, construída por sujeitos também múltiplos.

Palavras-chave: Discurso. Identidade. Cidade. Poesia.
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CÓDIGO: HS2632
TÍTULO: O PENSAMENTO CONSERVADOR CATÓLICO E A IGREJA NATALENSE 
NAS DÉCADAS DE 1940 E 1950
AUTOR: ARISON RODRIGO DE BRITO
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO

Resumo:

Este trabalho resulta de questionamentos acerca do Movimento de Natal. Buscamos com-
preender o que foi o Movimento, sua gênese, signifi cado e espaço de desenvolvimento. A pro-
cura por essa compreensão soma-se a outra maior, que é entender o pensamento conservador 
da Igreja católica através de suas ações, pelas rupturas e continuidades de empreendimentos, 
dentro do espaço potiguar. Esse estudo é realizado obedecendo a temporalidades que perpassam 
as décadas de 1940, 50 e 60. Para respaldar nosso trabalho, realizamos leituras teóricas afi nadas 
com as novas concepções de produção acadêmica em história, utilizamos como fonte o arquivo 
da arquidiocese de Natal, bem como seu diocesano jornal “A Ordem” e a leitura do “Blog Eu-
gênio Salles”.  Desta forma, entendemos que o Movimento de Natal faz parte do conjunto das 
ações de assistência social desenvolvidas pela Igreja católica por intermédio da Ação Católica 
desde a década de 1930. Nesse sentido, a data atribuída ao surgimento do Movimento, 1948, é 
de caráter símbolo, tendo em vista que as ações desenvolvidas pela Igreja são anteriores a data 
estabelecida como marco de criação do dito Movimento. Também observamos que o Movimen-
to de Natal é uma construção dos anos 60 do século XX, uma vez que não identifi camos, na 
documentação pesquisada, referências ao Movimento enquanto tal.

Palavras-chave: Movimento de Natal; Igreja católica; Ação Católica; Conservadorismo.
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CÓDIGO: HS2636
TÍTULO: UNIVERSITÁRIOS E TECNOLOGIA: CONHECIMENTO, INFORMAÇÃO E 
DIVERSÃO
AUTOR: SARA TALITA COSTA CÂMARA
ORIENTADOR: ELIANE TANIA MARTINS DE FREITAS

Resumo:

Nesta pesquisa pretendemos realizar uma etnografi a do uso de diferentes gadgets eletrô-
nicos no dia-a-dia de jovens e crianças em Natal-RN. Nosso objetivo é a análise, através da 
observação participante, das diferentes formas de relação e interação social entre jovens uni-
versitários por meio do emprego de recursos tecnológicos, bem como também do papel desses 
recursos na aquisição de informações e suas relações com diferentes noções de conhecimento. 
Pretendemos ouvir os relatos das mudanças que essas tecnologias trouxeram para a vida desses 
usuários e em que quantidade, e para que utilidade eles consomem esses gadgets. A metodolo-
gia utilizada é o trabalho de campo, na tentativa do pesquisador ingressar no ambiente pesquisa-
do, sempre levando em consideração o ponto de vista de cada usuário, que é uma característica 
fundamental da etnografi a. Utilizamos textos teóricos a fi m de comparar o ponto de vista de 
diferentes autores em relação ao tema desenvolvido, como também dialogamos com pesquisas 
de mestrandos e doutorandos ligados a essa área. Assim, nossa pesquisa destaca a tecnologia no 
mundo atual, procurando fazer um trabalho de campo intensivo e elaborado.

Palavras-chave: Cibercultura - ciberespaço -gadgets eletrônicos- consumo
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CÓDIGO: HS2638
TÍTULO: INVESTIGANDO CONHECIMENTOS, CRENÇAS E ATITUDES QUE IN-
FLUENCIAM NA PRÁTICA DE COMPORTAMENTOS DE RISCOS ENTRE OS JOVENS 
ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: MARIA ADRIELLE PEREIRA FONSECA DA SILVA
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA
CO-AUTOR: ELLIDJA EVELYN DE SOUSA BARBALHO
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Resumo:

Pesquisas realizadas em diversas universidades brasileiras revelam que é crescente o nú-
mero de jovens que se envolvem em comportamentos de risco, como sexo sem proteção, maus 
hábitos alimentares e consumo de bebidas alcoólicas e drogas, o que acarretam em danos a 
saúde e ao rendimento acadêmico. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar, por meio de 
um estudo piloto, as práticas e a frequência desses comportamentos nos estudantes da UFRN. 
A amostra foi composta por 35 estudantes do curso de Psicologia, numa média de idade de 20,7 
anos, sendo 80% do sexo feminino. Em relação ao comportamento sexual, 68,6% já tiveram a 
primeira relação e apenas 50% usaram preservativo na última relação. Quanto aos hábitos de 
vida saudáveis, 60% descreveram sua saúde como muito boa. Quase metade da população en-
trevistada percebeu-se acima do peso, porém 71,87% dos sujeitos desse grupo encontram-se em 
seu peso ideal, de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC). Em relação às informações 
recebidas pela Universidade quanto a prevenção desses comportamentos apenas 22,9% dos es-
tudantes relataram ter recebido algo referente à hábitos alimentares saudáveis, 31,4% sobre ati-
vidade física, 31,4% sobre DSTs e 25,7% sobre HIV. Os resultados deste estudo são relevantes, 
embora não generalizáveis, uma vez que, a literatura mostra a importância dos comportamentos 
sexuais seguros e hábitos de vida saudáveis para uma melhor qualidade de vida, realização de 
projetos pessoais e longevidade.

Palavras-chave: Comportamentos de Risco, Estudantes, UFRN.
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CÓDIGO: HS2641
TÍTULO: ZINCOGRAVURA POPULAR: A OBRA DE ANTÔNIO AVELINO DA COSTA, 
ILUSTRADOR DE FOLHETOS DE CORDEL
AUTOR: ARANDI ANTONGNONI DE SOUZA PEREIRA
ORIENTADOR: EVERARDO ARAUJO RAMOS

Resumo:

A gravura é um tipo de arte bastante presente na cultura popular nordestina, expressan-
do-se principalmente como ilustração dos folhetos de cordel. Dentre os tipos de gravura que 
ilustram os folhetos, existe uma, muito importante na primeira metade do século XX, que foi 
perdendo espaço com a popularização da xilogravura (gravura em madeira), a partir dos anos 
1960: a zincogravura. Esta pesquisa explora a arte da zincogravura, no âmbito da gravura popu-
lar, concentrando-se sobre a obra de Antônio Avelino da Costa, natural de Recife, Pernambuco. 
O objetivo é descrever e analisar as imagens criadas por esse ilustrador de folhetos, um dos 
mais importantes da primeira metade do século XX, a fi m de caracterizar suas temáticas e seu 
estilo. O trabalho foi desenvolvido em etapas: seleção de material relacionado ao artista, digi-
talização desse material e posterior análise das obras. Observa-se, assim, que Avelino trata de 
temas bastante variados - indo do satírico-picaresco ao fantástico, em função das narrativas dos 
folhetos de cordel - e que seu estilo se caracteriza pela infl uência da caricatura.

Palavras-chave: Gravura popular, Folhetos de Cordel, Cultura Popular.
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CÓDIGO: HS2643
TÍTULO: O FENÔMENO DO TURISMO INTERPRETADO COM BASE NO PARADIG-
MA TRANSDISCIPLINAR - ANÁLISE PLANO GOVERNAMENTAL DE DESENVOLVI-
MENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: TIAGO DIOJENE FERREIRA
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

O presente trabalho visa apresentar os resultados parciais obtidos até o momento no pro-
jeto de pesquisa intitulado “O FENÔMENO DO TURISMO INTERPRETADO COM BASE 
NO PARADIGMA TRANSDISCIPLINAR” que visa analisar o plano de desenvolvimento tu-
rístico do Rio Grande do Norte, e em contrapartida analisar as diretrizes de desenvolvimento 
que são mencionadas neste documento, para que desta forma possa ser possível uma introspec-
ção referente ao apontamento do paradigma vigente no modelo de fomento turístico empregado 
no estado. Neste sentido serão apontadas as principais difi culdades e os progressos até então 
feitos com relação a esta proposta.

Palavras-chave: Turismo; Planejamento; Paradigma; Transdisciplinaridade.
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CÓDIGO: HS2649
TÍTULO: LITERATURA E EROTISMO NAS LETRAS HISPÂNICAS
AUTOR: ERICA POLIANA NUNES DE SOUZA CUNHA
ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO

Resumo:

O presente ensaio tem por intuito criar um diálogo entre Gabriel Garcia Marquez, escritor 
colombiano, e Jorge Amado, escritor brasileiro, visando compreender a posição e os direitos 
impostos por uma sociedade que impõe limite e reprime as mulheres.  Teresa Batista Cansada 
de Guerra e Crônicas de uma morte anunciada transmitem uma sociedade presa ao patriarca-
lismo, essa construção será analisada atentando-se como o tempo e o espaço infl uenciam nes-
se comportamento. A compreensão dessas obras aconteceu segundo os conceitos de Bakhtin 
(1989): dialogismo, cronotopo e exotopia; além de abarcar os estudos de Marilena Chaui sobre 
Repressão Sexual.
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CÓDIGO: HS2663
TÍTULO: AS  DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NAS PEQUENAS CIDADES DO 
RN E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER
AUTOR: RAQUEL SILVA DOS ANJOS
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES

Resumo:

O trabalho em questão trata do tema das Políticas Públicas de Lazer no âmbito das pe-
quenas cidades do Rio Grande do Norte.   As informações aqui apresentadas são decorrentes de 
leituras e estudos inerentes ao tema, e constituem o resultado da pesquisa das políticas públicas 
de lazer, desenvolvida no Grupo de Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais, no período de 
janeiro a março de 2010. Conforme a pesquisa, as opções de lazer nas pequenas cidades do RN 
são poucas ou quase inexistentes, tendo em vista a carência e a precariedade dos equipamen-
tos destinados a tal prática. Outro ponto importante a destacar é a forma de como o lazer tem 
se apresentado hoje, pautado na lógica do mercado, sendo restrito apenas a quem tem melhor 
condição fi nanceira, não se confi gurando como experiência que fortaleça o vínculo identitário 
da comunidade, e que contribua para a superação das desigualdades sociais. A pesquisa apontou 
para a importância do lazer, principalmente como uma possibilidade de analisar e entender as 
transformações ocorridas no mundo atual, e que o espaço urbano equipado e conservado para 
o lazer é indispensável para vencer diferenças pela solidariedade, o que possibilita uma vida 
melhor para todos.

Palavras-chave: Pequenas cidades; lazer; políticas públicas.
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CÓDIGO: HS2669
TÍTULO: A TUTELA DO MEIO AMBIENTE NO MEIO SINDICAL E A SAÚDE DO TRA-
BALHADOR
AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO

Resumo:

O meio ambiente do trabalho envolve as condições gerais físicas e fi siológicas do exer-
cício das atividades de todo trabalhador, sob o ponto-de-vista de medicina e da segurança do 
trabalho. Em assim sendo, fundamental é assegurar níveis saudáveis nas condições gerais desse 
específi co meio ambiente, para que a saúde daqueles que giram a roda da economia, fazendo 
funcionar empresas privadas e serviços públicos em geral possam estar adequadamente colo-
cados em seus postos de trabalho. Para concretizar a tutela a esse meio ambiente há diversos 
meios de se obrigar os empregadores e o Poder Público a cuidar das condições de trabalho 
previstos pela legislação pátria, ainda incipientes, mas com crescente efetividade. Para maior 
acesso daqueles que se benefi ciam na prática de tais leis e convenções e a otimização dessa 
proteção, fundamental se faz o conhecimento da legislação aplicável a esse ramo do direito, 
qual seja o relativo ao meio ambiente do trabalho e à tutela da saúde do trabalhador, a análise de 
como as entidades representativas dos trabalhadores atuam em juízo para a promoção da defesa 
das questões relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho e a perquirição de quais são 
os mais efi cientes mecanismos para concretizar tal proteção. O presente trabalho possui o fi to 
de contribuir com o melhor delineamento e problematização da tutela jurídica ao meio ambien-
te do trabalho.

Palavras-chave: Meio ambiente do trabalho. Proteção Jurídica. Saúde. Segurança.
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CÓDIGO: HS2672
TÍTULO: LOTES PEQUENOS E CONSTRUÇÕES MODESTAS: OS INSTITUTOS DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS E O MERCADO IMOBILIÁRIO NO BAIRRO DO 
ALECRIM
AUTOR: IRAN LUIZ SEABRA SOUZA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

O Estado passou a investir diretamente na questão habitacional por meio dos Institutos 
de Aposentadorias e Pensões - IAPs. Esses órgãos, que fi nanciaram a produção de moradia so-
bremodo entre as décadas de 1930 e 1960, permitiram o acesso de trabalhadores com diferentes 
rendas à habitação. Em Natal, atuaram de forma intensa no pós-guerra, quando o aumento na 
demanda habitacional - conseqüência, dentre outras questões, da implantação de bases militares 
na cidade - proporcionou também a formação de um mercado de terras. O estudo busca com-
preender o signifi cado da atuação dos IAPs para a constituição do mercado imobiliário - nesse 
momento crucial para a conformação da cidade. A análise deu-se no bairro do Alecrim e foi 
realizada cruzando, por meio da elaboração de mapas e de análises comparativas, os pleitos 
fi nanciados pelos IAPs e os novos parcelamentos. Constatou-se que, entre 1945 e 1950, do total 
de fi nanciamentos realizados, 50,18% (136 exemplares) localizaram-se na área em estudo: bair-
ro periférico à época, com caráter interiorano, abrigava população de baixa renda. Observou-se 
que os lotes variavam de 50 a 80m², com alto índice de aproveitamento do terreno. Esse uso 
intensivo do solo, lotes pequenos e casas conjuntas, a exemplo da Vila Janete, resultaram na alta 
densidade de determinados setores. Assim, o mercado imobiliário em crescimento direcionou 
a localização e o tipo de ocupação das moradias dos trabalhadores e as precárias qualidades do 
espaço construído.
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CÓDIGO: HS2674
TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES ENVOLVIDOS NA ASSUNÇÃO DA PATERNIDA-
DE: UMA PERSPECTIVA DE MÃES ADOLESCENTES
AUTOR: GIOVANA COSTA DE ARAUJO SOUZA
ORIENTADOR: GIOVANA COSTA DE ARAUJO SOUZA

Resumo:

De acordo com o Ministério da Saúde, os índices de gravidez na faixa etária entre os 
10 e 19 anos aumentaram, contrariando a tendência de diminuição das taxas de fecundidade. 
Destaca-se ainda um aumento de partos de adolescentes de 10 a 14 anos atendidas pela rede 
do SUS e, também, de curetagem pós-aborto. A adolescência é considerada um período crítico, 
marcado pela transição da dependência infantil para uma relativa autonomia, e também pela 
formação da identidade. A gravidez é também considerada uma crise que faz parte do processo 
de desenvolvimento, e, portanto, a gravidez na adolescência além de ser uma “dupla crise”, irá 
interromper o desenvolvimento da formação dos processos de estruturação da identidade. Os 
estudos voltados para a gravidez na adolescência revelam que a principal fi gura de apoio para 
a mãe é o seu parceiro. Pesquisadores também ressaltam a importância do ambiente familiar, 
marcado pela presença do pai para o desenvolvimento neurológico e psicossocial saudável da 
criança. Porém, poucos estudos dedicam-se a conhecer a experiência de assumir a paternidade 
e os fatores a ela relacionados. Assim, nota-se a necessidade de conhecer melhor os parceiros 
da adolescente, a fi m de se obter maiores informações acerca deste personagem tão importante 
no período da gravidez na adolescência, e que enfrenta o processo de tornar-se pai, na maioria 
das vezes, sem apoio da família ou dos programas de Saúde.
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CÓDIGO: HS2677
TÍTULO: COOPERAÇÃO EM CRIANÇAS: INFLUÊNCIAS DO FEEDBACK E DO MO-
NITORAMENTO DE ADULTOS
AUTOR: JOAO FELIPE BARROS CORREIA DE FARIAS
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO

Resumo:

O comportamento cooperativo trás grandes vantagens para um indivíduo inserido num 
grupo. Tal comportamento vem desde o ambiente ancestral, onde grupos pequenos e altamen-
te aparentados dependiam de cooperação mútua para sobrevivência em geral e a punição dos 
trapaceiros era vantajosa. Já comprovado o efeito do tamanho do grupo, o presente trabalho 
busca investigar o efeito de feedback elogioso ou repreensivo e a presença de um adulto no 
comportamento de cooperação de grupos de crianças, onde espera-se que o sexo feminino reaja 
mais aos fatores citados do que o sexo masculino. Dados iniciais evidenciam maior ocorrência 
de cooperação em grupos pequenos, porém são ainda escassos para determinar uma possível 
diferença entre os sexos. Coletas seguintes posteriores visam elucidar plenamente as questões 
apresentadas
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CÓDIGO: HS2678
TÍTULO: ESTUDO DE CASO: O FINANCIAMENTO DO TURISMO NO BRASIL E NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: ELAINE CARVALHO DE LIMA
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA

Resumo:

A pesquisa tem por objetivo analisar as políticas nacionais e estaduais de fi nanciamento 
ao turismo considerando a importância que essa atividade tem assumido na geração de empre-
go, renda e receitas cambiais em diversos países. A investigação foi realizada através de uma 
revisão bibliográfi ca sobre o tema e levantamento sobre dados de fi nanciamento das grandes 
instituições de crédito para o setor turístico nos âmbitos do Brasil e do Rio Grande do Norte. 
Constatou-se que o governo brasileiro defi niu políticas de fomento visando estimular o cres-
cimento do turismo no país. Nos últimos quinze anos foram estruturados fundos e programas 
de fi nanciamento por parte das grandes instituições fi nanceiras públicas federais - Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil -, que contaram inclusive com 
recursos oriundos dos fundos constitucionais: FNE (Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste), FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste) e FNO (Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte). Com relação aos programas implantados pelos 
estados nordestinos, cabe destacar o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR 
I e II) e o Programa de Apoio ao Turismo Regional (PROATUR), este último criado pelo BNB, 
com crédito dirigido para o setor contemplando também o estado do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Turismo; Financiamento; Rio Grande do Norte; Brasil
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CÓDIGO: HS2685
TÍTULO: CONHECIMENTO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS 
REPERCUSSÕES DA INTERAÇÃO ENTRE PEDAGOGIA E HISTÓRIA NA DIDÁTICA 
DO PROFESSOR
AUTOR: LUZIA RAQUEL DA COSTA SILVA
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD
CO-AUTOR: ANUSKA ALANNA DA SILVA

Resumo:

A pesquisa desenvolveu-se simultaneamente ao projeto de ensino e monitoria buscando 
investigar o alcance dos conhecimentos oriundos do campo da Pedagogia para a prática curri-
cular dos professores de História junto aos seus alunos. A investigação buscou, verifi car a per-
cepção dos alunos destes professores acerca da integração entre os conhecimentos pedagógico-
-didáticos do campo da Pedagogia com o da História.  Trabalho desenvolvido por 4 docentes, 3  
do Curso de História e 1  de Pedagogia. Para tal foi utilizado o recurso do círculo de discussão, 
questionários, entrevistas com professores e alunos e observações nas salas de aula dos docen-
tes envolvidos. Verifi cou-se que os professores do Curso de História apresentaram 3 diferentes 
condutas de aproximação com os conhecimentos do campo da Pedagogia. A primeira de va-
lorização, mas com uma aproximação ainda superfi cial. A segunda de valorização com uma 
aproximação mais efetiva na busca de alternativas pedagógicas concretas e a terceira conduta 
de franca aproximação com a realização de trabalhos comuns entre os docentes envolvidos e 
que se concretizaram em atividade interdisciplinar. Os alunos, inicialmente mostraram-se teme-
rosos, após curiosos e em seguida o acolheram positivamente. Os resultados do trabalho, no que 
se refere à conduta de franca aproximação, estão sendo organizados na forma de uma publica-
ção que ressalta a importância dos conhecimentos do campo da pedagogia para a formação de 
professores nas demais licenciaturas.
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CÓDIGO: HS2686
TÍTULO: A SITUAÇÃO DO DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE NA COMUNI-
DADE EUROPEIA
AUTOR: LOURIVAL BEZERRA DA SILVA NETO
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA

Resumo:

O presente trabalho trata da questão comunitária da União Européia sob viés transconsti-
tucionalista do tratado de Lisboa. Especifi camente sobre o Direito Fundamental ao Meio Am-
biente Sadio e sua situação. De inicio buscou-se caracterizar o meio ambiente e sua natureza 
universal, e, é a partir das constatações subsumidas, que se contextualiza a carta de direitos 
fundamentais da União Européia, especialmente no que tange a sua vinculação. Observa-se que 
o tratado de Lisboa, consubstanciado sob o pós-positivismo, formou um verdadeiro Estado mo-
derno, fazendo uma especial análise de suas implicações para persecução do desenvolvimento 
sustentável, ideal previsto na carta de direitos fundamentais. Como último desdobramento se 
aborda os instrumentos de controle e efi cácia. Além da relação existente entre a carta de direitos 
fundamentais e a legislação vinculada dos estados membros, trazendo a tona os pontos contro-
versos dessa relação num enfoque pragmático.  Para tanto utilizou-se da pesquisa bibliográfi ca 
e das conclusões obtidas frente ao método cientifi co, ou seja, o dedutivo e o indutivo.
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CÓDIGO: HS2692
TÍTULO: ASPECTOS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS NO GÊNERO AULA A DISTÂNCIA
AUTOR: TAMYRIS REZENDE FERREIRA
ORIENTADOR: JOSE ROMERITO SILVA
CO-AUTOR: JOSE ROMERITO SILVA

Resumo:

A linguagem é estruturada em dois planos: o do conteúdo e o da expressão. O primeiro 
exerce infl uência direta sobre o segundo. Sendo assim, na confi guração de um texto, pode-se 
dar mais relevo a um elemento específi co, ou atribuir signifi cado especial a um termo ou ex-
pressão, ou, ainda, organizar a informação de certo modo, com vistas a produzir determinado 
efeito de sentido. Partindo desse aporte conceitual, este trabalho dá continuidade a um projeto 
de pesquisa que estamos desenvolvendo sobre informatividade no material de aula a distância, 
aqui denominado artigo de aproximação teórica. Num primeiro momento, abordamos a distri-
buição da informatividade nas diferentes etapas da aula, conforme propostas por MATENCIO 
(2001). Foram analisados os seguintes aspectos informacionais: novidade, progressão, saliência 
e perspectiva da informação.  Na segunda fase de investigação, analisaremos as ?escolhas? 
linguísticas realizadas, bem como sua disposição na rede textual. Examinaremos, pois, de que 
forma a seleção lexical e a organização dos constituintes frásicos e interfrásicos viabilizam 
a compreensão do conteúdo explanado. Para tanto, lançamos mão de contribuições teóricas 
como: CHAFE (1976, 1985), TOMASELLO (1998), SIMÕES (2004), THOMPSON (2005), 
SILVA (2008). O estudo visa a promover melhorias no instrumento pedagógico analisado, a fi m 
de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Informatividade, aula a distância, confi guração textual.



HS - Humanas e Sociais

254

CÓDIGO: HS2693
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS SOCIAIS, CULTURAIS, EDUCATIVAS E 
DE CONDIÇÕES BÁSICAS DE SUSTENTABILIDADE DE 13 PROJETOS DE ASSENTA-
MENTOS DO RN
AUTOR: IZABEL CONCEICAO DE FREITAS
ORIENTADOR: MARIA CARMEM FREIRE DIOGENES REGO

Resumo:

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo fazer um estudo da situação social, eco-
nômica, educativa, cultural e das condições básicas de moradia e saúde em 13 Projetos de 
Assentamentos da Reforma Agrária em diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 
A orientação metodológica utilizada para a realização dessa pesquisa foi a contextualização 
regional e local dos devidos projetos de assentamentos selecionados, contemplando os seguin-
tes aspectos: I) O histórico de cada Projeto de Assentamento; II) A população e organização; 
III) A infra-estrutura física, social e econômica. Os dados levantados nesse trabalho fazem 
parte de um levantamento sócioeconômico e ambiental realizado junto a um projeto também 
da UFRN, intitulado «INCRA Ambiental». As coletas forma realizadas em 33 áreas de assenta-
mentos rurais do RN, através de questionários, gerando relatórios com as informações de cada 
assentamento. Numa análise preliminar, pretende-se aqui descrever a trajetória de criação dos 
assentamentos, a população e organização social, a origem dos assentados e a sua situação so-
cioeconômica construída desde a ocupação da terra, bem como apresentar o resultado da análise 
sobre como vêm sendo tratadas estas questões.
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CÓDIGO: HS2694
TÍTULO: TRABALHO E IDENTIDADE DOCENTE NO CONTEXTO DA NOVA GESTÃO 
PÚBLICA
AUTOR: ANA MATILDE VASCONCELOS DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO

Resumo:

O presente artigo trata a respeito do Trabalho e Identidade Docente do Ensino Superior 
no contexto da Nova Gestão Pública. Este modelo de gestão está concatenado às reformas 
educacionais e administrativas em âmbito mundial. Tem como objetivos, apreender a Política 
de Educação Superior referente a gestão de recursos humanos do quadro docente das univer-
sidades públicas federais e examinar os principais dispositivos legais que regulam a atividade 
docente para compreender os seus elementos estruturantes. As informações encontradas neste 
trabalho foram investigadas através de pesquisa bibliográfi ca e documental. Durante o estudo 
observou-se que os docentes do ensino superior desempenham diversos papéis: ensino, pesqui-
sa e extensão, encarregando-se também da gestão dos estabelecimentos universitários. Além 
disso, muitos docentes se identifi cam mais com a pesquisa, outros, dividem seu tempo entre o 
exercício profi ssional e o ensino, o que pode refl etir na sua identidade profi ssional. Os resulta-
dos mostraram que os métodos e processos da Nova Gestão Pública, inspirada em indicadores 
de desempenho, estão sendo cada vez mais impostos aos docentes das universidades no mundo 
todo, tendo a produtividade como aspecto importante que é objeto de avaliação. No Brasil, isso 
também foi verifi cado. A análise dos documentos que norteiam a Política de Educação Superior 
em relação aos docentes mostra a necessidade de avaliação e adequação aos objetivos ou pre-
ceitos da Nova Gestão Pública.
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CÓDIGO: HS2696
TÍTULO: AVALIANDO O PROCESSO DE DIFUSÃO EPIDÊMICA E ESPACIAL DO HIV/
AIDS NAS UNIDADES FEDERADAS DA REGIÃO NORTE
AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA

Resumo:

A dinâmica da epidemia da aids no Brasil não evolui e nem se distribui de forma homogê-
nea entre as regiões brasileiras. Isso tanto no que diz respeito ao perfi l da transmissão, como na 
sua evolução nos espaços sociais e geográfi cos. O mesmo acontece, principalmente, no que se 
refere ao seu potencial de crescimento, particularmente quando se tem em conta a diversidade 
das condições demográfi cas, sociais e econômicas vigentes nas regiões brasileiras. Em um sen-
tido mais geral, em nível agregado, a epidemia da aids no Brasil apresenta padrão similar àquele 
que ocorre em nível mundial, no qual a epidemia é o somatório de dezenas de epidemias que 
acontecem simultaneamente, acometendo diversos segmentos da sociedade, com padrões de 
disseminação e velocidades distintos, condicionados por um expressivo número de diferentes 
fatores concorrentes (Mann et al., 1993). Assim, o objetivo principal deste trabalho é analisar a 
evolução dos padrões espaciais de disseminação da epidemia da aids nos municípios da região 
Norte do Brasil em quatro diferentes momentos (1991, 1996, 2000, 2003), além de construir 
uma tipologia da vulnerabilidade à infecção pelo HIV das populações dos municípios dessa 
região, tendo em conta a perspectiva de uma abordagem global à aids, nos moldes da proposta 
de Mann et al. (1993) quando afi rmavam a importância dos Direitos Humanos como elemento 
fundamental para o diagnóstico da vulnerabilidade e a defi nição de objetivos e estratégias para 
sua redução.

Palavras-chave: Síndrome da Imunodefi ciência adquirida, HIV/AIDS, Comportamento Sexu-
al
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CÓDIGO: HS2697
TÍTULO: UMA LEGISLAÇÃO PARA A NATAL MODERNA: UM ESTUDO SOBRE AS 
RESOLUÇÕES MUNICIPAIS (1890-1930)
AUTOR: DOUGLAS ALBERT DE SOUZA LIMA
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA

Resumo:

O trabalho consistiu na reunião e análise das Resoluções do Conselho da Intendência 
Municipal de Natal, publicadas a partir de 1892 - dois anos após a fundação da Intendência 
(1890) - até sua dissolução, em 1930. As Resoluções foram implantadas num processo grada-
tivo de aperfeiçoamento da burocracia da Intendência e vigoraram até a “Revolução de 1930”. 
O período estudado foi uma época de signifi cativa intervenção dos poderes públicos (inclusive 
municipais, que nos interessa destacar aqui) no espaço público de Natal, incluindo duas iniciati-
vas que assinalam o início e o término desse período: a construção da Cidade Nova (1900), que 
formaria posteriormente os bairros de Petrópolis e Tirol e o Plano Palumbo (1929), um plano de 
remodelamento da cidade, a partir dos critérios de circulação, higiene e embelezamento. As Re-
soluções do Conselho da Intendência Municipal são instrumentos legais, direcionadores dessas 
ações e intervenções do Estado sobre o espaço urbano. Elas versam sobre a gestão do espaço, a 
higiene, os serviços públicos, a cobrança de tributos, a ordem pública, os impostos etc. Elas são 
o instrumento da administração municipal para normatizar e gerir o espaço.

Palavras-chave: Leis, Intendencia Municipal de Natal, Jornal A República
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CÓDIGO: HS2702
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL EM NATAL NOS ÚLTIMOS 30 ANOS: UMA RECONSTI-
TUIÇÃO A PARTIR DE FOTOGRAFIAS E JORNAIS
AUTOR: MAVILAINE FERREIRA FRANCO
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA

Resumo:

A pesquisa tem como objetivo norteador resgatar a história do Departamento de Serviço 
Social, nos últimos 30 anos, a partir de fotos e recortes de jornais com o objetivo de preservar 
a memória histórica do Serviço Social em Natal/RN. É um resgate da documentação históri-
ca, que encontra-se no setor de documentação do DESSO (Departamento de Serviço Social). 
Trata-se de um levantamento de dados e de uma pesquisa de caráter exploratório. Por não ha-
ver material sufi ciente que explane o Serviço Social nos últimos 30 anos, houve a necessidade 
de realizar esta pesquisa baseando-se nos seguintes dados relevantes para a reconstituição do 
Serviço Social: projeto(s)/currículo(s) do curso vigente em cada época específi ca; participação 
do corpo docente nas entidades representativas (ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social -; produções do CFESS/CRESS - Conselho Federal de Serviço 
Social e Conselho Regional de Serviço Social); coletar e digitalizar documentos como fotos e 
jornais do período proposto pela pesquisa; coletar e digitalizar os principais projetos de pesqui-
sa e extensão desenvolvidos. Esta pesquisa nos traz a possibilidade de examinar criticamente 
todo o desenvolvimento histórico-teórico-metodológico do Serviço Social em Natal/RN, seus  
retrocessos, avanços e conquistas nas últimas três décadas, disponibilizando aos estudantes e 
profi ssionais de Serviço Social um conhecimento ímpar da história do seu curso e da profi ssão.

Palavras-chave: Serviço Social. História do Serviço Social. DESSO.
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CÓDIGO: HS2703
TÍTULO: A GESTÃO ESCOLAR E A CONDIÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: JUCLEBSON NEVES DE ARAUJO
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA

Resumo:

A pesquisa Política Educacional e Trabalho Docente: a gestão das Escolas Públicas de 
Educação Básica no Rio Grande do Norte centra-se no levantamento e análise do perfi l da ges-
tão e da identidade dos diferentes segmentos do corpo docente atuante em escolas públicas de 
educação básica apresentadas na amostra, como sendo a população investigada constituída de: 
professores, coordenadores e especialistas, diretores e vice-diretores, partindo a priori que esses 
segmentos da docência estão expressos no Plano de Desenvolvimento da Educação (2008); e 
tem como constituintes de seu universo, as escolas públicas de educação básica, por congrega-
rem maioria signifi cativa das matrículas neste nível de ensino. Como objetivo, busca identifi car 
e analisar as conseqüências trazidas pela regulação das políticas educativas atuais para a ges-
tão escolar e para a identidade e profi ssão docente dos trabalhadores em exercício nas escolas 
públicas de educação básica no Rio Grande do Norte. Assim sendo, o desenho metodológico 
proposto pela combinação de aspectos quantitativos e qualitativos, bem como os instrumentos 
utilizados, nos permitem tratar a realidade em sua diversidade. A importância deste estudo 
reside na possibilidade de ampliação de conhecimentos na área, de forma a evidenciar como 
a política educacional vem se materializando no Brasil, em especial no Rio Grande do Norte, 
sobretudo no tocante à gestão escolar e à condição do trabalho docente em escolas públicas de 
Educação Básica.

Palavras-chave: Trabalho Docente, Política Educacional, Gestão Escolar, Educação Básica.
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CÓDIGO: HS2726
TÍTULO: O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DA SEGREGA-
ÇÃO ESPACIAL EM NATAL/RN
AUTOR: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL

Resumo:

Esse trabalho tem como objetivo analisar a segregação espacial em Natal/RN, gerada pelo 
processo de descentralização da economia urbana, a partir da materialização do mesmo na Ave-
nida Engenheiro Roberto Freire. Os resultados da pesquisa são importantes para o debate sobre 
os transportes públicos e o uso e ocupação do solo da cidade. Como metodologia foi feita uma 
coleta de dados primários, entrevistando cerca de 50 empregados de diversos empreendimentos 
localizados nessa avenida. Os resultados mostram que os indivíduos da classe trabalhadora são 
oriundos das Zonas Administrativas Oeste e Norte da cidade, possuem uma renda familiar mé-
dia de até cinco salários mínimos, sustentam a própria família com até dois salários mínimos, a 
maioria possui apenas o ensino médio completo, utilizam o transporte público coletivo, e ocu-
pam cargos como vendedor, operador de caixa, atendente, auxiliar de serviços gerais, balconis-
ta, garçom, promotor de vendas, recepcionista, embalador, segurança e auxiliar de cozinha. Há 
uma verdadeira segregação no uso e ocupação do solo na cidade, pois a avenida localiza-se na 
Zona Sul, próxima e com fácil acesso aos seus consumidores e distante da classe trabalhadora. 
Assim existe uma necessidade de se pensar em um sistema de transporte público efi ciente para 
o deslocamento da população, tanto para trabalhar como para o acesso de determinados servi-
ços e uma política de uso e ocupação que possa amenizar essa segregação.

Palavras-chave: processo de descentralização, segregação espacial, Natal/RN
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CÓDIGO: HS2729
TÍTULO: PRODUÇÃO DE NOVOS CONTEXTOS: RELAÇÕES ENTRE GÊNERO E ES-
PAÇOS NO MST
AUTOR: MARIA DA GRAÇA SILVEIRA GOMES DA COSTA
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE

Resumo:

Desde sua fundação em 1984, o MST vem se apresentando como um dos movimentos 
sociais de maior visibilidade e organização no Brasil. O movimento toma por bandeiras prin-
cipais a luta pela terra, pela reforma agrária e por uma sociedade mais igualitária. Para isso, o 
MST trabalha em diversas frentes, desenvolvendo projetos que visam à conscientização política 
dos trabalhadores rurais e a formação do sujeito militante. Partindo do pressuposto de que os 
assentamentos rurais são espaços abertos, lugares de interações e culturas em contato, o objeti-
vo central deste projeto é a análise das relações de gênero no interior dos processos e fl uxos de 
organização de tais espaços, tomando por base os discursos de instituições governamentais e de 
movimentos sociais, em especial do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e do movimento 
feminista Marcha Mundial de Mulheres, em relação às práticas e vivências dentro dos assenta-
mentos e aos valores tradicionais associados à vida camponesa. Nos baseamos em entrevistas 
com mulheres militantes e em observações diretas no Centro de Formação Patativa do Assaré, 
organizado pelo MST no município de Ceará Mirim - RN, e na 3ª Ação Internacional da Marcha 
Mundial de Mulheres, no estado de São Paulo.

Palavras-chave: gênero, Marcha Mundial de Mulheres, MST, assentamentos rurais.
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CÓDIGO: HS2730
TÍTULO: ITINERÁRIOS E SINGULARIDADES DA FORMAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA 
E CULTURAL DE MARIA DE LOURDES XAVIER
AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO

Resumo:

Este trabalho é parte integrante da pesquisa “Memórias do Brasil: Itinerários e Singulari-
dades da Formação Social, Educativa e Cultural de autores brasileiros”, desenvolvida no Grupo 
de Pesquisa Cultura, Política e Educação do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. O 
presente estudo tem por objetivo mapear o itinerário social e as singularidades da formação 
sócio-educativa e cultural nas narrativas autobiográfi cas e memoriais de Maria de Lourdes Xa-
vier. Faz-se, aqui, um mapeamento das poesias da referida autora, através do procedimento da 
cartografi a simbólica, conforme apontado por Boaventura Santos (2005). Pretende-se identifi -
car a presença de ritos de recordação e, com isso, um resgate de uma memória social de uma 
época pretérita. Com esse estudo concluímos que a atitude poética de Maria de Lourdes está 
permeada de ritos de recordação que resgatam origens e relações sociais. Sendo assim, a lingua-
gem, seja poética ou em prosa, contém uma forte carga de recordação e resgate social.

Palavras-chave: Memória; poesia; cartografi a simbólica; resgate.
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CÓDIGO: HS2739
TÍTULO: TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS ADOTADAS PELOS DOCENTES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN
AUTOR: CRISTIANE ALVES DANTAS
ORIENTADOR: RAIMUNDA VALQUIRIA DE CARVALHO SANTOS
CO-AUTOR: ALINE VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
CO-AUTOR: APRÍGIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR
CO-AUTOR: CLEIDIANE ALVES DANTAS

Resumo:

O processo educacional, em virtude de sua dinamicidade, tem suscitado discussões a 
respeito dos métodos de ensino utilizados pelos educadores dentro do âmbito escolar. Diante 
disso, o trabalho objetiva relacionar os estudos teóricos sobre as tendências pedagógicas com as 
práticas de ensino dos docentes de Língua Portuguesa do ensino médio no município de Acari/
RN. Metodologicamente, a pesquisa possui abordagem qualitativa do tipo descritiva. Para ge-
ração de dados, fez-se observação direta, seguida da aplicação de questionários constituídos por 
perguntas abertas, cujo objetivo era que os professores expressassem suas vivências e conheci-
mentos acerca do trabalho que desempenham em sala de aula. Para a efetivação deste estudo, 
tomou-se arrimo em autores como: Libâneo (1994); Masetto (1997); Pimenta (2008); Zabala 
(1998). Desse modo, a análise preliminar possibilitou verifi car que os educadores considerados 
desenvolvem suas práticas, tomando como base a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. 
Observou-se, ainda, que a relação professor/aluno ocorre de forma dinâmica, sendo mediada 
pela cooperação e respeito mútuo e expandindo-se para além do ambiente escolar. Assim, os da-
dos parciais obtidos vêm confi rmando que a forma como os docentes conduzem o processo de 
ensino-aprendizagem vincula a vida social e escolar dos discentes, possibilitando-os participar 
ativamente na construção do seu próprio conhecimento, bem como unir as suas vivências aos 
conteúdos trabalhados em sala de aula.

Palavras-chave: Tendências pedagógicas. Ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno.
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CÓDIGO: HS2740
TÍTULO: JOVENS RABEQUEIROS DE NATAL
AUTOR: EMERSON CARPEGIANNE DE SOUZA MARTINS
ORIENTADOR: AGOSTINHO JORGE DE LIMA

Resumo:

Nessa etapa da pesquisa foi investigada a atuação, na música produzida em Natal, de 
dois segmentos de rabequeiros. O segmento formado pelos rabequeiros Josenilson Moraes e 
Francisco Canindé, que tiveram contato com a música dos rabequeiros mais antigos, inclusive 
aprendendo, também, com eles. São professores de rabeca, tocam nos bois-de-reis do mestre 
Manoel Marinheiro e de Ponta Negra e no circuito da música popular produzida por composi-
tores e cantores como Cristal e Carlos Zens, por exemplo. E o segmento de rabequeiros, com 
média de 17 anos de idade, que diferentemente dos outros rabequeiros, tiveram ensino formal 
de rabeca e não tocam em folguedos como o boi-de-reis. Atuam em grupos de música pop, to-
cando rock, rap e fazem releituras de músicas tradicionais, como ciranda, coco, etc. Na práxis 
desses dois segmentos de rabequeiros, intensifi ca-se atualmente um processo de reelaboração 
de concepções, comportamentos e produtos musicais da tradição cultural de rabequeiros no Rio 
Grande do Norte, onde se observa uma continuidade e descontinuidade de alguns elementos.

Palavras-chave: Segmentos de rabequeiros, continuidade, descontinuidade, música
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CÓDIGO: HS2744
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS DO RN: ESCOLARIDADE II
AUTOR: EVELYN SANTOS DE SOUSA
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO

Resumo:

A pesquisa “Assentamentos Rurais: Escolaridade”, tem por objetivo analisar a situação 
escolar da população assentada em áreas de reforma agrária do Rio Grande do Norte. Através 
da parceria com outro projeto da UFRN o INCRA - ambiental foram realizados levantamentos 
socioeconômico e ambiental em 30 áreas de assentamentos rurais do Rio Grande do Norte. Foi 
constatado que todos os assentamentos têm acesso à escola, no entanto, estar matriculado não 
signifi ca ter acesso a uma boa educação, tão pouco o sucesso escolar desses alunos.

Palavras-chave: Assentamentos rurais - Educação escolar
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CÓDIGO: HS2752
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE TI EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: O CASO DO CREA-
-RN
AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS
CO-AUTOR: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO
CO-AUTOR: RODRIGO CESAR LIMA DA SILVA

Resumo:

O presente trabalho apresenta uma análise do processo de implantação de TI (Tecnologia 
da Informação) no CREA-RN (Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Rio Grande 
do Norte). Esse trabalho torna-se relevante visto a intensa busca de uma gestão de excelência 
em organizações públicas nas últimas décadas, e no mundo globalizado, é necessário ter um 
planejamento de TI voltado para a gestão da informação e apoio as decisões. Tem-se por objeti-
vo fazer um diagnóstico da implantação de TI no CREA-RN e de que forma as estratégias de TI 
apóiam as estratégias da organização, dando o titulo de TI estratégica.  A metodologia utilizada 
envolve uma revisão bibliográfi ca de cunho qualitativo sobre Administração Estratégica, Tec-
nologia da Informação e Gestão Pública, além de análise documental e observação participan-
te.  Conclui-se que apesar da boa aceitação dos servidores para as mudanças provocadas pela 
implantação de tecnologia, não existe planejamento formalizado e nem técnicas de mensuração 
de resultados empíricos. Tais fatores confi guram uma barreira para a inclusão de TI no plane-
jamento estratégico da empresa

Palavras-chave: Estratégia empresarial, Implantação de Tecnologia, Planejamento de TI
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CÓDIGO: HS2767
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O PRINCÍPIO DA SINCERIDADE E O 
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
AUTOR: ISAQUE IGOR SILVA CORTEZ
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA
CO-AUTOR: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES SILVA
CO-AUTOR: VALESCA CAETANO BEZERRA

Resumo:

O princípio da sinceridade e o princípio da transparência - analisado, em particular, no 
contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal -, encontram-se veementemente interligados. É 
certo que apresentam procedência e presença teórica de forma díspare; porém, ainda assim, há 
muitos aspectos convergentes que podem e merecem ser aqui tratados. Destarte, são incontes-
táveis as similaridades apresentadas por ambos os princípios, ainda que ensejem a aplicação em 
realidades, sobretudo juridicamente e socialmente, tão discrepantes. Entretanto, assim, trans-
parece-se a idéia de que a busca por informações orçamentárias condizentes com a realidade 
avaliada não é peculiarmente brasileira, mas se encontra preponderantemente consubstanciada, 
da mesma maneira, no ordenamento jurídico francês - previsivelmente, de maneira diversa.

Palavras-chave: princípio da sinceridade; princípio da transparência; Direito francês;
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CÓDIGO: HS2768
TÍTULO: CENAS INTERATIVAS EM PROJETOS DE LETRAMENTO: IMPLICAÇÕES 
PARA O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA
AUTOR: MARIA DO ROSARIO DA SILVA MEDEIROS
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA

Resumo:

O objetivo da presente pesquisa é investigar cenas interativas ocorridas no ambiente esco-
lar durante eventos de ensino-aprendizagem circunscritos aos “projetos de letramento”, alterna-
tiva didático-pedagógica de ensino com vistas a uma aprendizagem signifi cativa e contextuali-
zada de língua materna. Esse estudo ancora-se teoricamente nas noções advindas dos “estudos 
do letramento” (KLEIMAN, 1995, 2000; MORTATTI, 2004; OLIVEIRA, 2008; ROJO, 2009; 
SANTOS, 2008; SOARES, 2003; STREET, 1984; TFOUNI, 2006; TINOCO, 2008). Inscreve-
-se, metodologicamente, no paradigma qualitativo/interpretativista de natureza etnográfi ca com 
foco na sala de aula (CANÇADO, 1994), na área da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 
1994). O corpus é constituído por: questionários; produções escritas; gravações de áudio; fotos 
e entrevista semi-estruturada com a professora de Língua portuguesa colaboradora da pesquisa. 
Esses dados foram gerados na sala de aula e em outros espaços de uma escola pública de Na-
tal/RN com a colaboração de alunos oriundos do ensino médio, inseridos no projeto. Pode-se 
afi rmar que há maior envolvimento nas práticas de leitura/escrita propostas aos aprendentes 
em virtude da implementação desse tipo de projeto. Conclui-se, com base em revisão biblio-
gráfi ca empreendida e nas experiências empíricas, que: os projetos de letramento promovem a 
formação crítica-refl exiva docente,  bem como induz ao protagonismo dos discentes frente às 
demandas sociais das práticas letradas.

Palavras-chave: Projetos de Letramento; Cenas interativas; Ensino de língua materna
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CÓDIGO: HS2770
TÍTULO: ELEIÇÕES 2008: A DISPUTA ELEITORAL EM NATAL (RN)
AUTOR: CLAUDIA LETICIA ARAUJO DA SILVA
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO
CO-AUTOR: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE

Resumo:

O presente trabalho busca desenvolver análises na linha de pesquisa “estudos eleitorais 
e partidos políticos”. Nesse sentido, tem como principal análise o confronto político-eleitoral 
ocorrido em 2008 para a Prefeitura de Natal no Rio Grande do Norte. O objetivo está em fazer 
o exame dos resultados eleitorais da disputa por hegemonia política na capital por parte dos par-
tidos/blocos partidários e forças sociais, identifi cando as fi nalidades políticas, a correlação de 
forças, as estratégias políticas e ideológicas, bem como as políticas de alianças por eles utiliza-
das. Do pondo de vista metodológico, o estudo segue orientações teóricas e práticas. Observa-
-se, que o embate de forças ou do jogo político no seio da sociedade civil, reivindica pesquisas 
teóricas/bibliográfi cas expressivas no campo da ciência política, como é o caso das imprescin-
díveis leituras e conceitualizações gramisciana. Por outro lado, o suporte prático evidenciado 
pelo arquivamento de dados, pelo acompanhamento das matérias midiáticas e demais dados de 
órgãos ofi ciais fazem-se de fundamental importância para consecução do objetivo proposto. 
Assim, busca-se analisar o pleito de 2008 no que tange ao confronto municipal das enumeradas 
forças pelo poder e o destino público da cidade por mais quatro anos à frente de seu executivo.

Palavras-chave: Eleições; Partidos/blocos; Hegemonia política;
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CÓDIGO: HS2777
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTITÁRIAS NA FICÇÃO DE MIA COU-
TO
AUTOR: RAMONNA ESTELA AZEVEDO BARACHO
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS

Resumo:

“O pescador cego”, conto que integra Cada homem é uma raça (2005), do escritor mo-
çambicano Mia Couto, relata a história de um pescador que arranca os próprios olhos para 
servir de isca aos peixes e matar a própria fome, “maneira como ele perdeu as vistas é assunto 
de acreditar”(p.93). É dessa forma que o autor mergulha entre o mítico, o mágico e a realidade, 
valendo-se da força do personagem nas lendas moçambicanas, acrescentando-lhe valores cul-
turais que invocam a realidade social e a memória coletiva - interpondo-se, entre uma realidade 
e outra, as múltiplas identidades culturais, resquícios de memórias, de ritos, lendas, festas, dan-
ças, causos, imagens, símbolos, mitos, todos ligados a uma tradição num esforço para preservar 
a memória coletiva e cultural do africano. O propósito desse trabalho é mostrar como a partir 
da constituição do personagem, o narrador dá a ver, no conto “O pescador cego”, esse processo 
de formação e transformação cultural. Para tanto, toma-se como ponto central de discussão a 
formação do personagem, seu processo de invenção, maneira de manipulação e sua realidade 
construída na fi cção como “ente inventado” (CANDIDO, 1989).

Palavras-chave: memória, cultura, identidade
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CÓDIGO: HS2778
TÍTULO: DEMOCRACIA EM ROSA LUXEMBURGO
AUTOR: NÁTALY SANTIAGO GUILMO
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO

Resumo:

No cenário político mundial e campo acadêmico encontrar um partido, cientista, mili-
tante ou político que se afi rme “anti-democrático” é difi cílimo. Diante de tal panorama surge a 
questão: Como é possível que os mais diferentes partidos, com os mais diferentes programas 
e objetivos afi rmem defender a mesma bandeira, o ideal “Democrático”? A resposta para essa 
pergunta é pueril, o conceito de “democracia” está na mídia, no senso comum e no próprio meio 
acadêmico esvaziado. Sob uma máscara de neutralidade, a teoria política hegemônica, não por 
mera coincidência, está alinhada ao senso comum e ao que as grandes mídias entendem por 
democracia. Paralelamente, o debate acadêmico se distancia do conceito original de democra-
cia: soberania popular. Esse trabalho propõe conceituar uma democracia contra hegemônica, 
realizando uma revisão bibliográfi ca na obra de Rosa Luxemburgo, considerando seus livros 
publicados, artigos de jornais, escritos panfl etários, cartas e estudos atuais de sua obra. Buscan-
do entender a relação entre socialismo, liberdade e igualdade, compreendendo o conceito de 
democracia de forma ampliada, além do aparato instrumental, do sufrágio universal e de uma 
suposta liberdade de imprensa. Afi nal, para essa autora “não há democracia quando o escravo 
assalariado se senta ao lado do capitalista, o proletariado agrícola ao lado do junker, numa 
igualdade falaciosa, para debater seus problemas vitais de forma parlamentar” (LUXEMBUR-
GO, Rosa. Revolução Russa, 1991, p. 105).

Palavras-chave: Teoria Política, Rosa Luxemburgo, Democracia, Participação Popular
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CÓDIGO: HS2782
TÍTULO: MANIFESTAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DO RURAL 
NO URBANO DA ÁREA METROPOLITANA DE NATAL (RN)
AUTOR: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS COSTA
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL

Resumo:

Sabes-se que há diversos estudos sobre a relação cidade-campo na Geografi a, mas, um 
tema muito relevante que é pouco estudado é a prática da agricultura urbana. A partir dessa 
temática podem-se compreender elementos típicos do “mundo rural” localizados na cidade. 
Encontramos em Natal, no ano de 2006, de acordo com dados do Censo Agropecuário, 53 es-
tabelecimentos agropecuários correspondendo a 1,36% da área total da cidade. Outro dado im-
portante é a participação do setor agropecuária no PIB municipal que foi de 7.038.816 milhões 
de reais neste ano, mostrando importância de tal atividade no contexto econômico municipal. 
Para a análise pretendida foram realizadas observações in loco, aplicação de questionários com 
alguns agricultores urbanos, realização de entrevista, documentação fotográfi ca, coleta de da-
dos secundários oriundos do FIBGE e INCRA. Na Zona Norte de Natal encontramos um “cor-
redor verde”, ao longo da Avenida Moema Tinoco, no bairro de Pajuçara. Nesse local podemos 
observar uma grande quantidade de propriedades com produção de hortaliças e grandes cur-
rais com rebanho bovino. Na Zona Oeste encontramos granjas que continuam a existir. Essas, 
constituem-se em locais de segregação nos grandes centros, áreas de interesse social, sendo esta 
uma parcela da população que produzem para o auto-consumo e abastecem parte do mercado 
urbano com alimentos baratos. Nesses subespaços, o novo e o velho convivem lado a lado e se 
reproduzem de maneira complementar e não antagônica.

Palavras-chave: Modo de vida, manifestações, rural, urbano.
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CÓDIGO: HS2809
TÍTULO: O SISTEMA BANCÁRIO E O USO DO TERRITÓRIO POTIGUAR
AUTOR: RAPHAEL CURIOSO LIMA SILVA
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA

Resumo:

No contexto atual, sabemos que o uso da ciência, da técnica e da informação se manifesta 
de forma desigual, de tal modo que a dinâmica do espaço geográfi co se dá de acordo com os 
mandos daqueles que possuem o poder técnico-cientifi co, e neste caso podemos afi rmar que 
algumas fi rmas e instituições, como os Bancos Centrais e os estabelecimentos bancários pro-
priamente ditos, se constituíram ao longo dos anos em uma variável estruturante do espaço geo-
gráfi co. Os bancos passaram de fi rmas isoladas que se limitavam a operações bancárias básicas, 
como emitir moeda e realizar depósitos, a um sistema global único extremamente complexo 
e dinâmico, que estruturam desde as relações interpessoais, até entre nações. Não é exagero 
afi rmar que a inserção do meio técnico-científi co-informacional, principal feição geográfi ca 
dos usos hegemônicos do território no mundo atual, tem como principal agente “lubrifi cante” o 
sistema bancário, através de suas políticas de crédito. Por esta perspectiva, foi proposto como 
tema da pesquisa o estudo da rede bancária no território potiguar, cuja apreensão está sendo 
feita através da análise de topologias bancárias e de seus fl uxos, tendo o respaldo da cartografi a 
digital para que tenhamos um suporte instrumental bastante sólido. Pode-se resumir este anseio 
através da problemática que permeia toda a discussão da pesquisa: De que forma o sistema 
bancário usa o território potiguar?

Palavras-chave: Sistema bancário, Território Potiguar, Rio Grande do Norte
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CÓDIGO: HS2811
TÍTULO: UM PARALELO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE COM CAMINHA E AR-
NALDO JABOR: UMA ANÁLISE DO GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA
AUTOR: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS

Resumo:

O presente trabalho ampara-se pelo estudo acerca dos gêneros textuais proposto por Mar-
cuschi (2006) que reconhece a sua plasticidade, dinamicidade e circulação na sociedade nos 
mais diversos suportes, além de considerar o fato de exercerem funções sócio-cognitivas e 
permitirem que se lide de maneira mais estável com as relações humanas em que a linguagem 
esteja em uso. Nesse contexto situa-se a Crônica, examinado aqui sob o viés qualitativo pro-
posto por Neves (1996), que tem como principal característica a narração temporal dos fatos 
considerados relevantes ou dos confl itos comumente encontrados no dia-a-dia, descortinados 
segundo a subjetividade do cronista, constituindo-se, outrossim, como um gênero dual que abri-
ga o caráter informativo e fi ccional. Encontrada, a priori, nos folhetins, de acordo com Jorge de 
Sá (1987) a primeira crônica brasileira é a carta de Pero Vaz de Caminha ao el-rei D. Manuel 
que retrata a descoberta da paisagem da Terra de Vera Cruz, mas com o passar do tempo este 
gênero ganhou características próprias nos suportes fugazes dos jornais e revistas e logo após 
passou a perpetuar-se em coletâneas livrescas, porém, ultimamente, sua ascensão dá-se nos 
diversos sites da internet e um dos cronistas ressaltado é o jornalista Arnaldo Jabor. Portanto, 
far-se-á um paralelo entre alguns aspectos da Carta de Caminha e a crônica de Arnaldo Jabor - 
“Nossos dias melhores nunca virão?”, a fi m de perceber como ocorreram mudanças na estrutura 
e escrita desse gênero.

Palavras-chave: Gênero textual Crônica. Caminha. Arnaldo Jabor.
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CÓDIGO: HS2816
TÍTULO: ESTUDO DA DIALOGICIDADE BRASILEIRA DENTRO DE DUAS NARRATI-
VAS SERTÂNICAS
AUTOR: MARKISON JOSE DE LIRA
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR

Resumo:

Este trabalho investiga a dialogicidade brasileira em duas narrativas sertânicas: “Os ser-
tões”, de Euclides da Cunha, e “Grande sertão: veredas”, escrita por João Guimarães Rosa. 
Objetiva refl etir e analisar os temas geradores de cultura e a dialogicidade nas duas obras que 
possibilitam a brasilidade. Assumimos como método o que Barbosa Junior (2001) sugere: apro-
priar-se antropofagicamente de uma bibliografi a pertinente ao objeto e debruçar-se paciente-
mente sobre os aspectos do objeto de estudo. Nesse sentido, realizamos sessões de estudo dia-
logadas com a obra euclidiana, buscando identifi car os temas geradores de cultura que enraízam 
a brasilidade. Conduzida desse modo, a pesquisa inacabada indica Os Sertões como uma das 
fontes que oriente nossa concepção de brasilidade, ao criar uma ponte entre o Brasil de dentro 
(Belo Monte-1896/1897) e o Brasil do litoral (Rio de Janeiro). Este estudo é parte de uma busca 
do grupo de pesquisa: Dialogicidade, Educação de Jovens e Adultos e Práticas Culturais, para 
compreender as raízes da educação brasileira.

Palavras-chave: Sertania, Dialogicidade, Brasilidade, Educação Brasileira.
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CÓDIGO: HS2818
TÍTULO: O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO: A PROGRESSÃO 
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE NATAL/RN
AUTOR: JANAÍNA LOPES BARBOSA
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA
CO-AUTOR: MAGNA FRANCA

Resumo:

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa institucional entre 10 IFES, sendo coorde-
nado pela USP. No momento busca-se investigar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos professores, como mecanismo na organização da carreira do magistério no município de 
Natal/ RN na perspectiva da valorização. Conforme respaldo legal no artigo 206, inciso V da 
Constituição Federal, de 1988, a LDB, Lei nº 9.394/96, a Emenda Constitucional nº 14/96 que 
cria o FUNDEF e a Emenda Constitucional nº 53/2006 que cria o FUNDEB. A fundamentação 
teórica é composta por uma pesquisa bibliográfi ca referendada em autores tais como: Farenzena 
(2001), França (2007), Araújo (2009) e Ferreira (2009) e documental. A organização da carreira 
prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - Lei Nº 058/04, está organizado em ní-
veis e classes correspondentes a progressão e promoção, sendo a primeira referente aos níveis 
(1 e 2) e a segunda as classes ( A a P), respectivamente, corresponde a progressão vertical e 
promoção horizontal. Dessa forma, o PCCR vem garantindo uma estrutura que contemple a ele-
vação da carreira por meio da formação, titulação e avaliação de desempenho, correspondente 
aos níveis e classes, confi gurando-se como elementos fundamentais no processo de valorização 
do magistério.

Palavras-chave: Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; Valorização do Magistério.
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CÓDIGO: HS2844
TÍTULO: GRUPO DE INTERESSE: UMA ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE
AUTOR: LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO
CO-AUTOR: ARUÃ COSTA CUNHA
CO-AUTOR: JOSE REINALDO PINHEIRO SEGUNDO

Resumo:

Grupo de Interesse, objeto de estudo do presente trabalho, é a reunião de pessoas de 
diversas áreas, geralmente de forma temporária, na busca de atingir objetivos comuns, apro-
veitando a sinergia e a força criativa, potencialmente, maior do grupo (CRUZ, 2002). Assim, o 
trabalho tem o objetivo de verifi car a formação de grupos de interesse como uma estratégia de 
competitividade, aplicando a metodologia de revisão bibliográfi ca e estudo de caso. O presente, 
além de focar o tema supracitado, também explana comparativamente sobre grupos de forma 
generalizada, e ainda é apresentado e analisado um case sobre a área de inovação da Natura, 
objetivando tratar o assunto em pauta, também na prática. Por fi m, concluí-se que o que difere 
grupos de interesse do simples conceito de grupo é o resultado de produtividade acima da média 
se comparada a outras metodologias de organização de pessoas.

Palavras-chave: Grupo de Interesse; grupos; case Natura; produtividade acima da média
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CÓDIGO: HS2846
TÍTULO: A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO, SEUS DERIVADOS E 
GÁS NATURAL
AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
CO-AUTOR: PAULA KAROLINNE DE BRITO BEZERRA

Resumo:

Buscando o tão almejado progresso político-econômico, o Estado adquire um papel de 
agente normativo e regulador da atividade econômica, agindo de forma negativa, quando se-
gue os anseios do Estado liberal, e de forma positiva, no momento em que se aproxima do 
modelo social intervencionista. Neste contexto, são realizadas alterações dentro da Indústria 
do Petróleo e Gás Natural, especialmente com as reformas realizadas à ordem econômica da 
Constituição Federal de 1988. Nesta, foi sustentada a visão estratégica das fontes energéticas, 
tendo transcrito, detalhadamente, no artigo 177 as atividades próprias da indústria petrolífera, 
dentre as quais se dará enfoque no presente trabalho: importação, exportação de petróleo, seus 
derivados e gás natural. Com a EC nº 9/95 foi alterada a redação do parágrafo primeiro do art. 
177 da CF, permitindo a União, dessa forma, contratar com empresas estatais ou privadas a re-
alização das atividades importação, exportação e dos produtos. Havendo uma fl exibilização do 
privilégio da atividade, que antes era considerada unicamente estatal, passando a ser, assim, um 
monopólio de escolha do Poder Público, já que apenas esse terá a prerrogativa de decidir, com 
total exclusividade, quem poderá exercer tal atividade.

Palavras-chave: Ordem econômica; Lei nº 11.097/05; Emenda Constitucional n° 09/95.
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CÓDIGO: HS2847
TÍTULO: ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS NA LEI DO PETRÓ-
LEO
AUTOR: FABRIZIA PESSOA SERAFIM
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER

Resumo:

Existem diversos modelos de exploração e produção do petróleo no mundo, sendo um dos 
mais utilizados o modelo de concessão. De acordo com esse modelo, a titularidade do petróleo 
é do Estado soberano, mas a titularidade do direito de exploração, produção e de propriedade 
pode ser concedida a particulares através de processos licitatórios e de contratos.  A forma que 
o Estado dispõe para arrecadar dinheiro dessa atividade econômica extremamente rentável é 
cobrar, além dos tributos e das contribuições sociais devidas e exigíveis de todas as empresas 
que operam sob as leis nacionais, o pagamento de compensações fi nanceiras extraordinárias. 
O Brasil adotou o modelo de concessão com a partir da Emenda Constitucional nº 9 e da Lei 
9.478/97, a qual instaurou quatro modalidades de participações governamentais na indústria 
do petróleo: bônus de assinatura; royalties; participação especial e pagamento pela ocupação 
ou retenção de área. Elas encontram fundamento na Constituição Federal (art. 20, § 1º), na Lei 
9.478/97, regulamentada pelo Decreto 2.705/98 e na Lei 7.990/89, regulamentada pelo De-
creto 01/91. Por fi m, é importante analisar duas questões polêmicas. A primeira é a discussão 
doutrinária acerca da natureza jurídica dessas participações governamentais, prevalecendo o 
entendimento de que são compensações fi nanceiras. A segunda é a revisão do modelo adotado 
para as áreas do pré-sal.

Palavras-chave: Direito do petróleo. Participações governamentais.
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CÓDIGO: HS2850
TÍTULO: CIDADE CONTEMPORÂNEA - HABITAÇÃO, ARQUITETURA E URBANIS-
MO MONUMENTAL
AUTOR: CAMILLA RAMOS CARDOSO BANDEIRA
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA

Resumo:

A arquitetura de Jacques Herzog & Pierre de Meuron (H&DM) é, hoje, uma das mais al-
mejadas pelas cidades que desejam constituir uma galeria a céu aberto de grifes arquitetônicas. 
A dupla se destaca pelos inúmeros projetos realizados, considerados de “sucesso”, e pela inte-
gração entre arte e arquitetura, rompendo as convenções modernistas, na medida em que usam 
elementos tradicionais de uma forma inusitada. H&dM se preocupam em investir no tratamento 
das “peles” em suas construções, trabalhando com estruturas simples, como cubos e caixas, 
enfatizando as superfícies em relação às estruturas. O efeito de “desmaterialização”, resultante 
da aplicação dessas “peles”, repercute positivamente em forma de imagem publicitária. A tran-
sição do século XX para o XXI deu maior fl uência com relação à rigidez que predominava nas 
arquiteturas da dupla suíça. Uma explicação possível para esse fato reside nas novas tecnolo-
gias dos materiais - permitindo uma maior liberdade construtiva - atrelada à gestão urbana atual 
das cidades, na qual objetiva-se em “vender” a cidade para o exterior, investindo em imagens 
com forte apelo midiático.

Palavras-chave: Planejamento estratégico, arquitetura e superfície.
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CÓDIGO: HS2852
TÍTULO: O NOVO MARCO REGULATÓRIA À INDUSTRIA DA PETRÓLEO E OS CON-
TRATOS DE PARTILHA, UMA NECESSIDADE CONTEMPORÂNEA
AUTOR: ARON ABRAHÃO MOREIRA
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
CO-AUTOR: ANDRE RODRIGUES FABRICIO
CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES

Resumo:

Atualmente, o sistema de produção de petróleo que vige em nosso país, de acordo com 
o marco regulatório, Lei n° 9.478/97, é o contrato de concessão, através do qual a gestão do 
empreendimento e a propriedade do petróleo e gás natural produzido fi cam a cargo da empresa 
concessionária, e a participação governamental é proporcional aos volumes produzidos. A des-
coberta do Pré-Sal, entretanto, traz a necessidade de um novo regime jurídico diante da nova 
realidade, marcada pela auto-sufi ciência, estabilidade econômica, preços do petróleo mais ele-
vados e o risco exploratório baixo somado  a produtividade alta. Assim o contrato de partilha, o 
mais adotado entre os maiores produtores de petróleo, parece ser o mais condizente com a nova 
realidade, por ser marcado pela gestão do empreendimento pela empresa contratada, trabalhan-
do com a noção de óleo lucro e óleo custo, sendo o primeiro compartilhado entre a contratada e 
o governo, e outro servindo de ressarcimento da empresa contrata pela sua descoberta economi-
camente relevante. Com esta proposta o modelo de exploração de hidrocarbonetos estará mais 
condizente com a Constituição Federal, maiormente com a Ordem Econômica. Isso porque 
atende os princípios da soberania nacional (art. 170, I, CF), defesa do meio ambiente (art. 170, 
VI, CF), redução das desigualdades regionais (art. 170, VII, CF), assim como estará respeitando 
o domínio da União sobre os recursos minerais (art. 20, IX, CF).

Palavras-chave: petróleo; marco regulatório; partilha; ordem economica constitucional.
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CÓDIGO: HS2858
TÍTULO: O PERFIL DOS PROFESSORES DE HISTÓRIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO 
MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA-RN
AUTOR: FRANCICELIA MARIA MENDONCA DA SILVA
ORIENTADOR: CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO
CO-AUTOR: FLÁVIA EMANUELLY LIMA RIBEIRO

Resumo:

Este trabalho apresenta um perfi l atual dos professores de História das escolas públicas 
do Ensino Fundamental do município de Canguaretama-RN, tendo em vista, o processo ensino-
-aprendizagem em História.  Esta, executada no período de fevereiro a abril de 2010. A coleta 
dos dados com base no corpus teórico e na pesquisa de campo envolveu procedimentos como 
observação, diário de campo e elaboração e análise de questionários com perguntas abertas e 
fechadas aplicados aos docentes das Escolas Municipais “Juarez Rabelo”, “José Carvalho e 
Silva” e “16 de Julho” no município de Canguaretama-RN. Os questionários foram adaptados, 
a partir do material produzido pelo IIPE (Instituto Internacional de Planejamento Educacional). 
Constatamos que oito professores consideram que, na prática docente, o processo de ensino-
-aprendizagem em História na Educação Básica valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, 
o ensino é refl exivo, os conteúdos são contextualizados e a perspectiva de currículo é multicul-
tural. Por sua vez, um professor considera que no processo ensino-aprendizagem em História o 
ensino é desenvolvido a partir de questões-problema, é ativo e investigativo, com uso de fontes 
e métodos de pesquisa da história bem como com atenção às múltiplas temporalidades. Ao ana-
lisar o perfi l dos professores, as condições de trabalho e a situação social foi possível perceber 
que a compreensão acerca de tais elementos é decisiva para se promover uma educação para 
todos e de qualidade.
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CÓDIGO: HS2860
TÍTULO: O REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO EM ALTO-MAR
AUTOR: RAYANA LINS ALVES
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
CO-AUTOR: ANDRE RODRIGUES FABRICIO
CO-AUTOR: JESSICA DE ARAUJO BATISTA

Resumo:

Diante da expansão das atividades offshore da Indústria do Petróleo, há a necessidade de 
se estender as fronteiras da exploração do petróleo para o subsolo marinho além da Plataforma 
Continental, isto é, o alto-mar. Assim, por ser considerado o Patrimônio Comum da Humani-
dade, o subsolo do alto-mar se submete a regime jurídico diferenciado, já que tais atividades 
não podem ser estabelecidas por um Estado Nacional ou por um particular possuidor. Sem a 
regulação devida, geram-se confl itos de interesses entre os Estados, ou entre estes e empresas 
privadas, sendo a maior prejudicada a humanidade. Com isso, destaca-se a importância da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, para regular a exploração do 
petróleo em alto-mar, a qual estabeleceu o Sistema Paralelo. Nesse sistema, o alto-mar deve 
ser explorado simultaneamente por operadores comerciais privados e pela Empresa instituída 
junto com a Autoridade Internacional dos fundos marinhos, a qual estipula normas regulatórias 
para a atividade de exploração, como a resolução ISBA/6/C/8. Todavia, empresas privadas não 
respeitam as normas da Convenção, como a poluição do meio ambiente marítimo e o desen-
volvimento sustentável das atividades, e os Estados disputam indevidamente a soberania do 
território explorado. Assim constatou-se, por meio de um estudo aprofundado, que se necessita 
de um marco regulatório da Convenção mais efi caz para acabar com os confl itos de interesse e 
defender o patrimônio da humanidade.

Palavras-chave: Exploração do Petróleo. Direito Marítimo. Regime Jurídico.
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CÓDIGO: HS2862
TÍTULO: O PRÉ-SAL E O FUNDO SOCIAL ERRADICANDO A POBREZA E REDUZIN-
DO AS DESIGUALDADES SOCIAIS
AUTOR: ANDRE RODRIGUES FABRICIO
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
CO-AUTOR: JESSICA DE ARAUJO BATISTA
CO-AUTOR: RAYANA LINS ALVES

Resumo:

Em 2008, a Petrobrás fez a descoberta de uma reserva petrolífera de grande escala lo-
calizada na Camada Pré-Sal. Com a descoberta da nova super-reserva brasileira, têm-se como 
necessidade a instituição de um novo marco regulatório, este, hodiernamente, como demons-
tra quatro Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional. O objetivo desta pesquisa 
foi baseado na análise do Projeto de Lei Fundo Social (5.940/2009), frente aos objetivos da 
República Brasileira dispostos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Foi utilizada extensa 
bibliografi a acerca da Indústria do Petróleo sendo abordada doutrina administrativa ligada à 
Administração Pública e seu dever de garantir o desenvolvimento nacional. O resultado encon-
trado nas disposições legais é que a Petrobrás estaria como empresa estatal sendo responsável 
pelo desenvolvimento de um dos principais objetivos do Estado brasileiro. A discussão do tema 
gira em torno da efi cácia da proposta colocada pelo legislador no projeto de lei, bem como sua 
aplicação prática nas comunidades brasileiras que necessitam do incentivo ao desenvolvimento 
por parte do estado como está garantido na Carta Magna. Os resultados obtidos foram que, o 
Fundo Social tornar-se-ia um dos maiores instrumentos de fomento a educação e erradicação da 
pobreza, reduzindo as desigualdades sociais presentes na nação, sendo resguardada sua defesa 
na aprovação do projeto de lei frente ao interesse nacional.

Palavras-chave: Pré-Sal, Fundo Social, Pobreza, Desigualdades, Interesse Nacional
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CÓDIGO: HS2869
TÍTULO: A ALIENAÇÃO PARENTAL E SEUS DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS NA 
ATUAL CONJUNTURA SÓCIO-JURÍDICA BRASILEIRA
AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS

Resumo:

A Síndrome da Alienação Parental trata-se situação em que, separados, ou em processo 
de separação, e disputando a guarda da criança, um dos genitores a manipula e a condiciona 
para vir a romper os laços afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de ansiedade e 
temor em relação ao ex-companheiro. Àquele que busca afastar a presença do outro da esfera 
de relacionamento com os fi lhos outorga-se o nome de “genitor alienante”, e aquele que sofre 
o afastamento é chamado de “genitor alienado”, que em geral sofre profundos danos com as 
decisões cautelares fundadas em mentiras, e estratégia, apenas visando o ganho da guarda a 
qualquer custo. Assim, a criança acaba por se ver envolvida em um confl ito entre os pais, onde 
o “genitor alienante” procura difamar o “genitor alienado” para o fi lho. Isto acaba por resultar 
em danos psicológicos para a criança, que muitas vezes passa sofrer de isolamento, depressão, 
baixo rendimento escolar, ou se sentindo culpadas pela situação. Além disso, o próprio “genitor 
alienado” passa a sofrer do isolamento que lhe é imposto, muitas vezes, pela justiça, separado 
do fi lho pelas falsas acusações. Quando nos percebemos frente à tal questão, tentativas como a 
guarda compartilhada pode ser uma saída efi ciente para o bem estar dos envolvidos, posto que 
não privilegia nenhum dos pais, mas mantém a guarda com ambos, fazendo com que a criança, 
em especial, possa usufruir da companhia dos dois pais, ambos de suma importância ao seu 
crescimento como pessoa.

Palavras-chave: Síndrome. Alienação Parental. Direito de Família. Filhos. Pais.
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CÓDIGO: HS2872
TÍTULO: AS AÇÕES REPETITIVAS E O JULGAMENTO SUMARÍSSIMO DO MÉRITO 
DO PROCESSO
AUTOR: DIOGO CALDAS LEONARDO DANTAS
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA
CO-AUTOR: ANA PATRICIA DIAS NOGUEIRA DE MORAIS
CO-AUTOR: GABRIELA DE AZEVEDO CAVALCANTI
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA

Resumo:

O presente trabalho pretende aprofundar o estudo e as justifi cativas de uma das modi-
fi cações atribuídas pela reforma do Poder Judiciário: o acréscimo do art 285-A no Código de 
Processo Civil. O referido artigo dispensa a citação para casos em que os precedentes do juízo e 
a petição inicial indiquem casos idênticos de improcedência, estabelece ainda o julgamento su-
maríssimo do mérito com base no conteúdo da petição inicial e de precedentes do juízo, cumpre 
perceber sua situação no contexto das fases do procedimento e do próprio Código. Com isso, 
a nova disposição integra o rol de medidas a serem adotadas pelo juízo ao despachar a petição 
inicial. Cuida-se, portanto, de alternativa que se abre ao magistrado: em lugar de determinar 
a citação do réu, pode ele, desde logo, ocorrendo as circunstâncias e os condicionamentos es-
pecifi cados na norma, julgar improcedente - lembre-se: somente no caso de improcedência - o 
pedido do demandante. O art. 285-A do Código de Processo Civil, como visto, tem por objeto 
principal a criação de uma nova modalidade de julgamento mais célere que o normal, antes 
mesmo de se citar o réu. Tal hipótese pode ser chamada de julgamento sumaríssimo do mérito 
do processo ou, simplesmente, julgamento sumaríssimo do processo. Em termos gerais, a nova 
disposição objetiva reservar a atenção e a dedicação do juiz para os processos efetivamente 
úteis, permitindo que possa desafogar o respectivo juízo.

Palavras-chave: artigo 285-a, ações repetitivas, julgamento sumário.
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CÓDIGO: HS2873
TÍTULO: DA APLICAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICA AO DIREITO: A IMPORTÂN-
CIA DA TEORIA DOS JOGOS PARA A ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
AUTOR: CINTIA MARIA DA COSTA DANTAS
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO

Resumo:

Face à globalização e às relações econômicas internacionais, a Análise Econômica do Di-
reito se impõe como meio de racionalização e maximização da efi ciência das decisões jurídicas. 
Em seu bojo, instala-se a Teoria dos Jogos, revolucionada pelo Equilíbrio de Nash. Segundo 
aquela, na relação dialética entre os agentes econômicos, cada qual procura descobrir a estraté-
gia usada pelo outro, prevendo e considerando o próximo passo para então agir. Essa dinâmica 
de atuação é bastante clara no contexto das agências reguladoras, que intermedeiam as forças 
dos sujeitos públicos e privados, incoerentes, porém não opostas. Criadas pelo Estado, com fun-
ção social inerente, as agências reguladoras tem por meta frear a ganância da iniciativa privada, 
cujo interesse resume-se no lucro, em detrimento do bem-estar social. Esses entes benefi ciam 
os agentes privados por atuarem dentro dos parâmetros legais, garantindo segurança jurídica 
às relações estabelecidas. O nó górdio consiste em dosar tal intervenção estatal sem sufocar o 
interesse privado. Por incrível que pareça, a fi m de alcançar o bem-estar social, o interessante é 
que não haja o Equilíbrio de Nash nesse cenário, visto que as agências reguladoras devem estar 
em constante vantagem sobre a iniciativa privada. Tendo natureza técnica, esses órgãos devem 
ser mais efi cientes que as empresas e regulá-las com maestria a fi m de estimular a concorrência 
e aumentar a efi ciência das empresas.

Palavras-chave: Efi ciência, Teoria dos Jogos, agências reguladoras.
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CÓDIGO: HS2876
TÍTULO: O TRABALHO DOS ARTISTAS MIRIM À LUZ DO  PRINCÍPIO CONSTITU-
CIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA
AUTOR: MARIANA PEREIRA FELIPE DA COSTA
ORIENTADOR: MARIANA DE SIQUEIRA
CO-AUTOR: DANIELLA ALOISE BORGES

Resumo:

O trabalho infantil é proibido constitucionalmente, uma vez que o Estado protege a in-
fância como momento de aprendizado e crescimento. Não obstante, a norma constitucional, 
não é absoluta, sendo concedido o direito ao trabalho às crianças em  áreas que coadunam com 
os princípios de proteção integral. Nesse sentido, ganha destaque o trabalho dos artistas mirim 
que, independente da idade, se mostram necessários para a indústria do entretenimento, possi-
bilitando assim que o ordenamento brasileiro abra espaço para trabalho infantil desde que este 
obedeça os princípios e normas que garantem a efetividade dos direitos concedidos as crianças 
e adolescentes

Palavras-chave: criança. trabalho. proteção integral



HS - Humanas e Sociais

289

CÓDIGO: HS2877
TÍTULO: A ALIENAÇÃO PARENTAL E SEUS DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS NA 
ATUAL CONJUNTURA SÓCIO-JURÍDICA BRASILEIRA
AUTOR: GABRIELA DE AZEVEDO CAVALCANTI
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS
CO-AUTOR: ANA PATRICIA DIAS NOGUEIRA DE MORAIS
CO-AUTOR: DIOGO CALDAS LEONARDO DANTAS
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA

Resumo:

A Síndrome da Alienação Parental trata-se situação em que, separados, ou em processo 
de separação, e disputando a guarda da criança, um dos genitores a manipula e a condiciona 
para vir a romper os laços afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de ansiedade e 
temor em relação ao ex-companheiro. Àquele que busca afastar a presença do outro da esfera 
de relacionamento com os fi lhos outorga-se o nome de “genitor alienante”, e aquele que sofre 
o afastamento é chamado de “genitor alienado”, que em geral sofre profundos danos com as 
decisões cautelares fundadas em mentiras, e estratégia, apenas visando o ganho da guarda a 
qualquer custo. Assim, a criança acaba por se ver envolvida em um confl ito entre os pais, onde 
o “genitor alienante” procura difamar o “genitor alienado” para o fi lho. Isto acaba por resultar 
em danos psicológicos para a criança, que muitas vezes passa sofrer de isolamento, depressão, 
baixo rendimento escolar, ou se sentindo culpadas pela situação. Além disso, o próprio “genitor 
alienado” passa a sofrer do isolamento que lhe é imposto, muitas vezes, pela justiça, separado 
do fi lho pelas falsas acusações. Quando nos percebemos frente à tal questão, tentativas como a 
guarda compartilhada pode ser uma saída efi ciente para o bem estar dos envolvidos, posto que 
não privilegia nenhum dos pais, mas mantém a guarda com ambos, fazendo com que a criança, 
em especial, possa usufruir da companhia dos dois pais, ambos de suma importância ao seu 
crescimento como pessoa.

Palavras-chave: Síndrome. Alienação Parental. Direito de Família. Filhos. Pais.
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CÓDIGO: HS2885
TÍTULO: A METODOLOGIA DE CASOS PARA ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO
AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO
CO-AUTOR: ADOLFO RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
CO-AUTOR: JOSE CAMELO SILVEIRA NETO

Resumo:

A relação ensino-aprendizagem é um processo dinâmico e ativo, requerendo a participa-
ção do professor e do aluno. É importante que ambos interajam para concretizar os objetivos 
educacionais através de aulas estruturadas e dinâmicas proporcionando uma verdadeira viagem 
de descoberta do mundo real. Sendo assim, o método de casos surge como uma estratégia de 
ensino em que o mundo real é levado para sala de aula para ser trabalhado pelos alunos e pro-
fessores, estreitando os vínculos entre a teoria e a prática. Trata-se de descrições estruturadas 
de situações reais por meio das quais os alunos podem ser estimulados a tomar decisões e so-
lucionar problemas originados numa situação concreta. A pesquisa objetiva identifi car ações 
positivas desencadeadas pela utilização da metodologia de Casos para Ensino com os alunos de 
administração. O trabalho foi feito a partir da revisão bibliográfi ca de Casos para Ensino, depois 
da absorção das idéias dos autores, seguiu-se para a pesquisa em campo, consistindo na obser-
vação empírica e qualitativa feita por alunos que investigaram e participaram na construção 
de casos. Permitiu-se identifi car o desenvolvimento de habilidades a serem requeridas quando 
estes alunos estiverem num ambiente organizacional real. Com o uso de casos em administra-
ção observou-se que o aluno pode se posicionar na situação do administrador, mergulhando 
na contexto organizacional e resolvendo os problemas, simulando uma atuação profi ssional na 
empresa.

Palavras-chave: Metodologia, Casos para ensino,Administração,Organização.
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CÓDIGO: HS2888
TÍTULO: A ADOÇÃO INTERNACIONAL DIANTE DAS INOVAÇÕES DA LEI N. 12.010 
DE 03 DE AGOSTO DE 2009
AUTOR: DANIELLA ALOISE BORGES
ORIENTADOR: MARIANA DE SIQUEIRA

Resumo:

Após 19 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 de 13 de julho de 
1990) sofreu uma grande mudança por intermédio da chamada Nova Lei Nacional de adoção 
(Lei n. 12.010 de 03 de agosto de 2009). As inovações trouxeram novos dispositivos no âmbito 
da adoção, inclusive no que diz respeito à adoção internacional, tornando o processo dessa mo-
dalidade de adoção mais detalhado, rígido e burocrático. Nesse sentido, a nova norma permitiu 
um maior acompanhamento da adoção internacional com vistas a evitar tráfi co de crianças, 
tráfi co de órgãos, maus tratos, pedofi lia, dentre outras irregularidades. Nessa nova redação tem-
-se uma série de disposições editadas a partir da Convenção de Haia de 29 de maio de 1993, 
aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 1, de 14 de janeiro de 1999, a qual esta-
belece um padrão de regras e requisitos para garantir o interesse superior da criança. As altera-
ções visaram incorporar mecanismos capazes de assegurar a efetiva implementação de regras 
destinadas, acima de tudo, a fortalecer e preservar a integridade da família de origem (natural), 
destarte, tratando a adoção internacional como medida excepcional. Assim, o presente trabalho 
tem o intuito de analisar as inovações trazidas, bem como sua aplicação na prática, de maneira 
a averiguar de que modo a nova norma pretende transformar a realidade.

Palavras-chave: Adoção Internacional; Nova Lei de Adoção
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CÓDIGO: HS2889
TÍTULO: A ANÁLISE DOS CONTRATOS REALIZADOS PARA A EXPLORAÇÃO DE 
BLOCOS DE PETROLEO PELA 10ª RODADA DE LICITAÇOES DA ANP, DIANTE DO 
INCIDENTE DA CAMADA PRÉ-SAL, SOB UMA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA
AUTOR: PAULA KAROLINNE DE BRITO BEZERRA
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO

Resumo:

A Emenda Constitucional nº9 marcou o fi m do monopólio estatal sobre a exploração, o 
desenvolvimento e a produção do petróleo, bem como a lei 9.748/97, Lei do Petróleo, discipli-
nou o direito de exercer essas atividades, que seria concedido às empresas estatais e privadas 
através de licitações. Sem prejuízo aos demais ditames regulatórios que informam os contratos 
realizados ao fi m do certame, é necessário analisar a 10ª rodada de licitações, realizada pela 
ANP à luz da disponibilidade de dados geológicos e geofísicos, com a descoberta do pré-sal, 
como também da natureza jurídica desses contratos, que decorre das prerrogativas da Adminis-
tração, enquanto titular do interesse público, para entender a discussao sobre o seu cancelamen-
to. Entendendo que para tal consideração deve-se sobrelevar ainda questões de soberania diante 
do pontecial energético e econômico propiciado pelas novas reservas descobertas.

Palavras-chave: Licitações, Cancelamento, Pré-sal, Contratos administrativos
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CÓDIGO: HS2890
TÍTULO: BIODIESEL: UMA ALTERNATIVA PARA INCLUSÃO SOCIAL COM FUNDA-
MENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
(ART. 1, III, CF)
AUTOR: JESSICA DE ARAUJO BATISTA
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
CO-AUTOR: ANDRE RODRIGUES FABRICIO
CO-AUTOR: RAYANA LINS ALVES

Resumo:

Uma análise breve do cenário social no Brasil atual permite se verifi car que apesar dos 
avanços verifi cados, desde os anos 90, acerca da diminuição da miséria, ainda há índices eleva-
dos de desemprego, como se pode verifi car com a estimativa do Santander Asset Management 
de 7,5% para o ano de 2010.  Diante deste ambiente social, propõe-se implantar meios que 
possam amenizar as taxas de desemprego, para que se consiga introduzir milhares de brasileiros 
excluídos da vida em sociedade, oferecendo-lhes oportunidades que impliquem em inclusão 
social, e a conseqüente redução da miséria. Nesta perspectiva que se apresenta a produção de 
biodiesel como alternativa de criação de emprego e efetivação de um dos vários vieses do art. 1, 
III, CF. Esta face do princípio constitucional em destaque exigiria do Estado o desenvolvimento 
de meios que propiciem ao cidadão a garantia mínima de sua existência no âmbito material. Tal 
produção serviria para ocupar o trabalhador rural e valorizar o campo, concretizando também 
a função social da propriedade, além de garantir o suprimento deste biocombustível a preços 
competitivos, o que favoreceria o desenvolvimento econômico. Ademais, deve-se ressaltar que 
biodiesel também proporcionaria a preservação ambiental. Válido salutar, por fi m, que a Lei 
do Petróleo (Lei 9478/99), especifi ca que é objetivo da política nacional de energia, proteger o 
meio ambiente, o que seria possível com a produção de biodiesel.

Palavras-chave: biodiesel; desemprego; princípio da dignidade humana; lei do petróleo.



HS - Humanas e Sociais

294

CÓDIGO: HS2898
TÍTULO: SINTOMATOLOGIA DO TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENÇÃO E HI-
PERATIVIDADE, DO TRANSTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE E DO TRANSTOR-
NO DE CONDUTA DISSOCIAL EM IDADE ESCOLAR
AUTOR: PATRICIA MONALISA DE OLIVEIRA CARDOSO
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: NEUZA CRISTINA DOS SANTOS PEREZ

Resumo:

O Transtorno por Défi cit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é o distúrbio do neu-
rodesenvolvimento mais comum na infância e é caracterizado por um padrão persistente de 
desatenção, impulsividade e hiperatividade, mais freqüente e intenso do que é tipicamente ob-
servado em indivíduos no nível comparável de desenvolvimento, causando comprometimento 
social, acadêmico e às funções ocupacionais. O Transtorno Negativista Desafi ante (TND) ini-
cia-se antes dos 8 anos de vida, caracterizando-se pela presença recorrente de comportamentos 
negativistas, hostis e desafi adores, principalmente contra fi guras de autoridade. O Transtorno 
de Conduta Dissocial (TD), consiste em um padrão recorrente de comportamento no qual são 
violados os direitos dos outros ou normas e regras sociais apropriadas à idade. Objetiva-se, com 
o trabalho, verifi car a prevalência de difi culdades características desses transtornos em alunos 
do Ensino Fundamental I de duas escolas privadas de Natal?RN, sendo a amostra composta 
por 49 crianças. Foram utilizadas as escalas Child Behavior Checklist (CBCL 6-18), Teachers 
Form Report (TFR 6-18) e um questionário sociodemográfi co. Os resultados assinalam que 12 
crianças (24,5%) pontuaram signifi cativamente na escala de TDAH, 14 (28.6%) escolares apre-
sentaram difi culdades características do TND e 6 crianças (12.2%) apresentaram sintomatolo-
gia TD, desvelando o alto percentual de crianças em idade escolar que apresentam difi culdades 
características dos transtornos estudados.

Palavras-chave: Crianças, sintomatologia TDAH, TND e TD; Desenvolvimento psicossocial.
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CÓDIGO: HS2901
TÍTULO: ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS E SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS DOS 
VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO
AUTOR: LIVIA MAIRA BARBOSA FELIPE
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA
CO-AUTOR: LEONARDO MEDEIROS DA SILVA

Resumo:

Este trabalho tem como objeto de estudo a relação entre os verbos de ação-processo e seus 
argumentos. A investigação acerca da forma como o falante codifi ca o objeto direto quando do 
uso dos verbos de ação-processo é entendida com a inclusão de novos dados à pesquisa. O estu-
do das características desse tipo de objeto direto será aprofundado, nesse momento da pesquisa, 
através da verifi cação e análise das ocorrências e classifi cação morfossintática e semântica de 
seus argumentos, não sendo observado o tipo de sujeito (agente, paciente, experimentador, ...) 
uma vez que já se sabe que os sujeitos que os verbos dessa classe pedem e sempre terão ca-
racterísticas de agente causativo. Verifi caremos, ainda, o status informacional do objeto direto, 
computando as ocorrências em que esse argumento representa uma informação nova ou uma 
informação velha, dada na situação comunicativa.

Palavras-chave: Linguísica Funcional; Verbos Ação-processo
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CÓDIGO: HS2903
TÍTULO: IDENTIDADE ÉTNICA NA CIDADE: AS ALEGORIAS DOS BLOCOS DE ÍN-
DIO
AUTOR: MARGARETH BEZERRA FIGUEIREDO
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA

Resumo:

Quem são os Indígenas do Rio Grande do Norte? “Indígenas, Caboclos ou Brasileiros”?  
Buscamos com esta breve refl exão explicar que representação temos o índio na sociedade con-
temporânea, em Natal (RN). Porque nossos indígenas não são reconhecidos como tal e qual o 
papel dos contatos interculturais neste processo? Para nortear nossa refl exão tomamos como 
material do nosso estudo a I Assembléia Indígena do Rio Grande do Norte que teve o tema: 
“Reconstruindo a Cidadania”, e que ocorreu do 11 ao 14 de dezembro de 2009, no Bello Mare 
Hotel em Ponta Negra - Natal/RN. Mostramos o posicionamento dos próprios representantes 
indígenas quanto à sua identidade, como também a visão dos estudiosos e pesquisadores quanto 
às políticas de apagamento da identidade cultural indígena, e o papel destas para que se for-
masse um imaginário social coletivo com relação ao indígena na atualidade: “Não há indígenas 
no Rio Grande do Norte”. Qual a relevância de um momento político dessa importância para 
a auto-afi rmação indígena, que reivindica seus direitos e o respeito a sua cultura? Como ele é 
percebido por toda a sociedade através dos seus responsáveis ali presentes?

Palavras-chave: Identidade,apagamento cultural,imaginário social,auto-afi rmação
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CÓDIGO: HS2904
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS DO RN: ORGANIZAÇÃO POLITICA E ASSO-
CIATIVISMO
AUTOR: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA

Resumo:

A presente pesquisa “Assentamentos Rurais: Organização Política e Associativismo”, 
tem por objetivo analisar as formas de organização política presentes nos assentamentos rurais 
do Estado do Rio Grande do Norte e compreender sua dinâmica relacionando com a forma 
com se deu a ocupação, a ação dos atores sociais e políticos. A ênfase esta no papel exercido 
pelo associativismo nas áreas de assentamentos rurais, pois este seria o principal representan-
te da comunidade no contato com instituições públicas e privadas na busca de melhoria das 
condições de vida. Este trabalho utilizou de metodologia que abordou aspectos quantitativos e 
qualitativos de coleta de dados em 30 PA´s (Projetos de Assentamentos) do Estado e também 
recorreu as contribuições de ARAUJO (2001) e GOHN (2005). Enfi m, pudemos perceber que 
desde o inicio do processo de desenvolvimento e de consolidação dos Projetos é imprescindível 
as parcerias e a participação dos assentados nas associações, com a fi nalidade de alcançar o 
desenvolvimento econômico local.
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CÓDIGO: HS2909
TÍTULO: CONTRIBUINDO COM A CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRU-
MENTO PARA AVALIAR ASPECTOS DA NATUREZA DA CIÊNCIA NA UFRN
AUTOR: ERIC PEREIRA MOREIRA
ORIENTADOR: JULIANA MESQUITA HIDALGO FERREIRA

Resumo:

ESTUDO DAS CONCEPÇÕES DE NATUREZA DA CIÊNCIA EM CONCLUINTES 
DO CURSO DE FÍSICA. Pesquisas em Ensino têm apontado argumentos a favor da necessida-
de de refl etir sobre a temática Natureza da Ciência (NdC) na formação de professores e pesqui-
sadores de áreas científi cas. Consideramos que, primeiramente, um trabalho de cunho diagnós-
tico é necessário para planejar ações que colaborem para que os estudantes da UFRN possam 
refl etir sobre essa temática e tenham contato com concepções adequadas do ponto de vista da 
epistemologia atual. Nesse sentido, propusemos a questão: que concepções de NdC são susten-
tadas por concluintes do bacharelado e licenciatura em Física no segundo semestre de 2009? 
O presente trabalho, que se relaciona à Iniciação Científi ca “Contribuindo com a construção e 
validação de um instrumento para avaliar aspectos da Natureza da Ciência na UFRN”, procura 
investigar, através de um questionário aberto, as concepções sustentadas por esses estudantes. 
Esse instrumento de pesquisa, elaborado no contexto do projeto “A Natureza da Ciência na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte: construindo e aplicando instrumentos de avaliação 
adequados a esse particular universo”, ao qual se vincula a presente IC, aborda temas como a 
natureza do conhecimento científi co, a metodologia científi ca e o caráter provisório do conhe-
cimento. Os resultados mostram que boa parte dos alunos sustenta concepções inadequadas de 
acordo com as visões epistemológicas atuais.
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CÓDIGO: HS2910
TÍTULO: COMO SE FAZ O CAMINHO AO CAMINHAR: UMA INVESTIGAÇÃO DOS 
SABERES DE PROFESSORES E PROFESSORAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 
REGISTROS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
AUTOR: SENADAHT BARBOSA BARACHO RODRIGUES
ORIENTADOR: MARISA NARCIZO SAMPAIO

Resumo:

Diálogos com professoras mediados por registros escritos. Fruto de uma pesquisa que 
investiga a prática pedagógica de professoras dos primeiros anos do Ensino Fundamental numa 
escola pública da rede municipal, e utiliza seus registros escritos para discutir seus fazeres e 
seus saberes, este trabalho trata das possibilidades de diálogo que vêm sendo experimentadas 
pelos participantes da pesquisa, durante as discussões coletivas com a mediação dos registros. 
O estudo tem com objetivos: tentar lançar um olhar mais cuidadoso sobre as formas de interação 
que permeiam as discussões; compreender como as pesquisadoras e professoras estão dialogan-
do a partir dos registros, as entrelinhas dos diálogos, o que revelam e quando eles acontecem; 
saber como o conceito de diálogo pode ser levado para a prática pedagógica; investigar de que 
maneira o diálogo entre os sujeitos e as teorias pode contribuir para a transformação dessa práti-
ca. As principais atividades realizadas no sentido de alcançar esses objetivos são a participação 
nas reuniões na escola e no grupo de pesquisa e a observação registrada dos diálogos que se 
estabelecem nos encontros na escola, em seu conteúdo e forma, articuladas aos subsídios teóri-
cos e às discussões coletivas. Esta pesquisa visa contribuir com a refl exão das professoras sobre 
sua prática, estabelecer diálogos que permitam a essas docentes conhecer e agir sobre o mundo 
como sujeitos dialógicos, num movimento de superação da dicotomia entre o fazer e o pensar.
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CÓDIGO: HS2912
TÍTULO: DINÂMICA SÓCIO-ESPACIAL DAS CIDADES MÉDIAS DO RIO GRANDE 
DO NORTE
AUTOR: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS

Resumo:

Uma série de estudos recentes têm destacado a dinâmica espacial da cidade como foco 
central de suas análises, especialmente a partir das tranformações empreendidas nas últimas 
decádas. São tranformações que, em nível da Geografi a, não intervêm apenas no aspecto espa-
cial, mas também no aspecto social.Dada a reconhecida complexidade da temática em questão, 
a pesquisa ora proposta tem como objetivo inicial analisar esse processo em  Caicó de modo a 
destacar a organização intra-urbana e as relações estabelecidas na rede urbana e destacar a dinâ-
mica  populacional, o perfi l social, a estrutura econômica, as práticas políticas, a espacialização 
citadina e os fl uxos que alimentam a rede urbana.Buscando alcançar os objetivos propostos, 
realizamos, inicialmente, leituras teóricas, dentre as quais destacamos: Carlos (2007), Morais 
(1999), Soares; Melo (2005) e Rodrigues (2005). Paralelo a isso, foram coligidos dados e in-
formações junto à Secretaria Municipal de Tributação, IBGE,  10ª DIRED, e SEBRAE. Numa 
outra etapa, realizamos entrevistas, observação in locus e registros fotográfi cos nos novos bair-
ros da cidade. Por fi m, realizamos a tabulação, análise, interpretação e sistematização das infor-
mações.  Da análise dos dados, percebe-se claramente que a dinâmica sócio-espacial da cidade 
de Caicó é resultante de um conjunto de transformações econômicas, políticas e sociais: cresci-
mento populacional, ampliação dos setores da economia urbana, criação de novos bairros, etc.
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