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Resumo:	  	  

	  

Aborda	  aspectos	  conceituais	  de	  acessibilidade	  e	  usabilidade	  da	  informação.	  Enfatiza	  a	  
importância	  da	  organização	  e	  representação	  da	  informação	  de	  forma	  a	  favorecer	  o	  seu	  acesso	  
através	  de	  serviços	  de	  informação	  intuitivos.	  Enfoca	  a	  importância	  das	  unidades	  de	  informação	  
se	  inserirem	  no	  contexto	  digital.	  Descreve	  mecanismos	  que	  objetivam	  oferecer	  as	  condições	  
necessárias	  para	  acesso	  à	  informação	  por	  pessoas	  com	  deficiência.	  Menciona	  requisitos	  para	  
validação	  de	  acessibilidade	  em	  meio	  digital	  para	  que	  os	  websites	  sejam	  mais	  acessíveis	  e	  nos	  
padrões	  mais	  utilizados	  da	  web.	  Cita	  ferramentas	  de	  avaliação	  de	  sites	  que	  levam	  em	  
consideração	  todos	  os	  padrões	  de	  navegadores	  e	  leitores	  e	  tela,	  os	  quais	  são	  definições	  do	  
Word	  Wide	  Web	  Consortium	  e	  da	  Web	  Accessibility	  Initiative.	  Utiliza	  como	  metodologia	  
pesquisas	  bibliográficas	  e	  eletrônicas	  que	  subsidiaram	  o	  desenvolvimento	  desta	  pesquisa.	  
Conclui	  relacionando	  as	  bases	  de	  estudos	  de	  Acessibilidade	  e	  Usabilidade	  com	  a	  Ciência	  da	  
Informação,	  reforçando	  a	  importância	  da	  organização	  da	  informação	  como	  princípio	  para	  seu	  
acesso	  e	  para	  a	  inclusão	  social.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nossa	  pesquisa	  visa	  estudar	  as	  traduções	  que	  mapeiam	  fórmulas	  de	  um	  sistema	  lógico	  S1	  em	  
fórmulas	  de	  um	  sistema	  lógico	  S2.	  A	  partir	  de	  uma	  tradução	  deste	  tipo,	  investigar	  a	  conexão	  
entre	  os	  sistemas	  lógicos	  clássico	  e	  intuicionista.	  E,	  ainda,	  o	  papel	  desempenhado	  pela	  
negação	  nestes	  respectivos	  sistemas.	  Em	  nossa	  investigação,	  analisamos	  como	  traduções	  
deste	  tipo	  podem	  ser	  justificadas	  como	  tais	  via	  teoria	  da	  prova,	  usando	  como	  base	  os	  
resultados	  obtidos	  por	  Prawitz.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  relatório	  ora	  apresentado	  traz	  a	  descrição	  das	  atividades	  desenvolvidas	  no	  período	  de	  
fevereiro	  a	  julho	  do	  ano	  de	  2012	  e	  correspondem	  às	  atividades	  desenvolvidas	  enquanto	  
bolsista	  de	  iniciação	  científica	  no	  Projeto	  de	  Pesquisa	  ?PVE3493-‐2011	  -‐	  Livro	  Didático:	  História	  
do	  ensino	  de	  História	  no	  Brasil	  (1808-‐2008)?,	  na	  modalidade	  PIBIC	  ?	  CNPq.	  Entre	  as	  atividades	  
realizadas,	  fizemos	  uma	  pesquisa	  em	  uma	  Instituição	  escolar.	  A	  escola	  selecionada	  para	  a	  
realização	  da	  coleta	  de	  dados	  foi	  a	  Escola	  Estadual	  Professor	  Joaquim	  Torres.	  O	  trabalho	  teve	  
como	  objeto	  de	  estudo,	  ?O	  sentimento	  de	  infância	  na	  perspectiva	  histórica	  atual?.	  O	  que	  
orientou	  a	  pesquisa	  foi	  ?Por	  que	  as	  crianças	  hoje	  estão	  sendo	  e	  se	  considerando	  adultos??.	  Os	  
objetivos	  da	  pesquisa	  foram:	  proporcionar	  o	  registro	  da	  multiplicidade	  de	  histórias	  das	  
crianças,	  conhecer	  as	  particularidades	  de	  cada	  criança,	  compreender	  suas	  necessidades	  e	  
reconhecer	  sua	  existência	  concreta.	  A	  sistemática	  da	  pesquisa	  compreendeu	  no	  levantamento	  
de	  dados	  através	  de	  entrevistas	  e	  observação	  da	  sala	  de	  aula	  e	  de	  leituras	  diversas	  sobre	  o	  
objeto	  de	  estudo.	  Para	  a	  minha	  formação	  inicial	  de	  pesquisadora,	  o	  trabalho	  oportunizou-‐me	  
uma	  nova	  visão	  da	  historia	  da	  infância,	  alem	  de	  valores	  que	  auxiliaram	  na	  minha	  formação	  
como	  a	  importância	  de	  ouvir	  com	  atenção	  as	  pessoas,	  seja	  quem	  forem.	  
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Resumo:	  	  

	  

Pensando	  na	  mídia	  como	  um	  espaço	  de	  significativa	  contribuição	  para	  a	  divulgação	  do	  ideário	  
de	  gestão	  socialmente	  responsável,	  o	  projeto	  ?Responsabilidade	  Social	  Empresarial	  e	  
Desenvolvimento	  Sustentável:	  discursos	  da	  mídia	  sobre	  o	  papel	  das	  empresas	  no	  Rio	  Grande	  
do	  Norte?	  objetiva	  analisar	  os	  discursos	  midiáticos	  acerca	  do	  papel	  da	  responsabilidade	  social	  
das	  empresas	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  O	  projeto	  se	  desenvolve	  com	  o	  levantamento	  das	  
notícias	  que	  envolvem	  a	  temática	  e	  é	  embasado	  em	  referências	  bibliográficas	  que	  enxergam	  a	  
responsabilidade	  social	  dos	  agentes	  econômicos	  como	  fruto	  de	  uma	  demanda	  social	  a	  partir	  
da	  década	  de	  1990.	  Os	  resultados	  encontrados	  apontam	  para	  a	  busca	  das	  empresas	  pela	  
satisfação	  do	  consumidor	  e	  o	  investimento	  nessa	  relação	  como	  parâmetro	  de	  credibilidade	  dos	  
negócios,	  ressaltando,	  ainda,	  a	  ligação	  entre	  o	  crescimento	  econômico	  e	  a	  geração	  de	  
emprego	  e	  renda.	  Quanto	  à	  menção	  direta	  a	  terminologia	  RSE,	  esta	  é,	  muitas	  vezes,	  resumida,	  
a	  aspectos	  que	  envolvem	  as	  instituições	  de	  terceiro	  setor	  e	  as	  parcerias	  entre	  o	  público	  e	  o	  
privado.	  Conclui-‐se,	  assim,	  a	  importância	  das	  contribuições	  qualificadas	  dos	  profissionais	  da	  
mídia	  na	  difusão	  critica	  da	  temática,	  uma	  vez	  que	  o	  conceito	  de	  RSE	  está	  em	  construção,	  sendo	  
então	  importante	  que	  não	  só	  os	  empresários	  e	  os	  jornalistas	  busquem	  se	  inteirar	  da	  temática,	  
mas	  todas	  as	  diversas	  áreas	  do	  conhecimento	  que	  intencionem	  discutir	  sobre	  as	  perspectivas	  
contemporâneas	  do	  desenvolvimento	  socioambiental.	  
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?Os	  processos	  de	  ensino	  e	  de	  aprendizagem	  e	  sua	  relação	  com	  a	  construção	  do	  conhecimento,	  
as	  inteligências	  múltiplas	  e	  aprendizagem	  significativa",	  tema	  deste	  trabalho,	  discute	  sobre	  a	  
aprendizagem	  no	  âmbito	  escolar	  refletindo	  à	  luz	  das	  teorias	  da	  aprendizagem	  significativa	  
(Ausubel)	  e	  das	  inteligências	  múltiplas	  (Gardner).	  A	  fundamentação	  teórica	  pautou-‐se	  nas	  
abordagens	  de	  Gardner,	  Vygotsky,	  Pozo	  e	  Ausubel	  por	  se	  tratarem	  de	  teorias	  que	  estudam	  a	  
aprendizagem	  como	  instrumento	  facilitador	  para	  a	  construção	  do	  conhecimento,	  
aprofundando	  assim,	  os	  conceitos	  propostos	  por	  essas	  teorias	  e	  suas	  implicações	  para	  a	  
educação.	  A	  Metodologia	  empregada	  neste	  estudo	  pautou-‐se	  na	  pesquisa	  bibliográfica	  das	  
teorias	  supracitadas,	  relacionando-‐as	  entre	  si,	  tendo	  como	  suporte	  a	  abordagem	  vigotskyana	  
de	  aprendizagem	  e	  desenvolvimento	  para	  dar	  sentido	  ao	  diálogo	  entre	  as	  teorias	  da	  
Aprendizagem	  Significativa	  e	  as	  Inteligências	  Múltiplas.	  Os	  resultados	  demonstram	  que	  a	  
teoria	  das	  Inteligências	  Múltiplas	  e	  da	  Aprendizagem	  Significativa	  apresentam	  possibilidades	  
de	  construção	  do	  conhecimento	  dos	  aprendizes	  a	  partir	  de	  diversas	  situações	  concretas	  de	  
ensino.	  O	  que	  não	  se	  pode	  é	  rotular	  os	  alunos	  pelas	  inteligências	  que	  mais	  dominam,	  mas	  
estimulá-‐los,	  no	  âmbito	  escolar	  e	  fora	  dele,	  a	  construírem	  seus	  conhecimentos	  de	  modo	  
autônomo	  e	  emancipado.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  educação	  destinada	  aos	  alunos	  com	  deficiência	  passou	  por	  diversas	  transformações	  até	  
chegarmos,	  hoje,	  à	  busca	  pela	  inclusão.	  Tal	  perspectiva	  pressupõe	  educar,	  com	  qualidade,	  
todos	  os	  alunos	  em	  classes	  regulares	  sem	  distinção,	  inclusive	  os	  alunos	  que	  apresentam	  
necessidades	  educacionais	  especiais,	  sejam	  elas	  deficiências,	  transtornos	  globais	  do	  
desenvolvimento	  ou	  altas	  habilidades/	  superdotação.	  O	  projeto	  objetiva	  analisar	  a	  percepção	  
dos	  discentes	  com	  deficiência	  (auditiva,	  visual,	  intelectual	  e	  física)	  sobre	  a	  educação	  que	  lhes	  é	  
ministrada	  em	  classes	  regulares	  de	  instituições	  de	  ensino	  da	  rede	  estadual,	  federal	  e	  privada,	  
em	  Natal	  /RN.	  	  A	  metodologia	  utilizada	  envolveu	  uma	  pesquisa	  de	  campo,	  tendo	  por	  
instrumento	  para	  coleta	  de	  dados	  a	  entrevista	  semiestruturada,	  cujo	  roteiro	  foi	  dividido	  em	  
quatro	  partes,	  compreendendo:	  a	  identificação	  do	  sujeito;	  a	  visão	  dele	  sobre	  a	  inclusão	  na	  
escola	  regular;	  as	  práticas	  de	  ensino	  empreendidas	  na	  escola;	  o	  seu	  relacionamento	  com	  os	  
colegas.	  Após	  análise	  dos	  depoimentos	  dos	  educandos,	  constatamos	  que,	  embora	  exista	  um	  
alto	  nível	  de	  satisfação	  com	  a	  instituição	  escolar,	  muitos	  aspectos	  precisam	  ser	  aperfeiçoados	  
para	  a	  concretização	  de	  uma	  prática	  efetivamente	  inclusiva.	  Dentre	  esses	  aspectos,	  podemos	  
situar:	  as	  barreiras	  atitudinais	  e	  arquitetônicas	  existentes;	  as	  estratégias	  de	  ensino	  utilizadas	  
pelos	  professores;	  a	  mobilização	  de	  toda	  a	  comunidade	  escolar	  em	  prol	  de	  uma	  escola	  
inclusiva.	  
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Aborda	  temática	  dos	  usuários	  da	  Terceira	  Idade	  Explorando	  os	  Recursos	  da	  Web.	  A	  pesquisa	  
tem	  como	  objetivo	  conhecer	  as	  dificuldades	  dos	  Usuários	  denominados	  da	  Terceira	  Idade	  ao	  
utilizar	  Websites,	  bem	  como	  distinguir	  quais	  finalidades	  esses	  usuários	  utilizam	  a	  Web	  com	  
mais	  frequência.	  Discorre	  sobre	  aspectos	  relacionados	  a	  acessibilidade	  de	  usuários	  
denominados	  da	  terceira	  idade,	  em	  ambientes	  digitais,	  abordando	  conceitos	  de	  usabilidade	  na	  
Web.	  Envolve	  como	  metodologia	  pesquisas	  bibliográficas	  para	  fundamentação	  teórica,	  com	  
método	  de	  estudo	  de	  caso,	  com	  observação	  direta	  e	  aplicação	  de	  questionários	  ao	  objeto	  
empírico	  -‐	  os	  alunos	  do	  Telecentro	  (Natal-‐RN).	  A	  pesquisa	  encontra-‐se	  em	  andamento,	  os	  
dados	  estão	  sendo	  analisados,	  para	  posteriormente	  proporcionar	  um	  maior	  suporte	  a	  pesquisa	  
e	  um	  retorno	  a	  instituição,	  visando	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  serviços	  fornecidos	  aos	  
usuários.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Acessibilidade.	  Web.	  Terceira	  Idade.	  
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CÓDIGO:	  HS0012	  

TÍTULO:	  A	  verticalização	  em	  Ponta	  Negra	  e	  o	  Mercado	  imobiliário.	  

AUTOR:	  VINICIUS	  MERESSIEV	  MELO	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  ADEMIR	  ARAUJO	  DA	  COSTA	  

CO-‐AUTOR:	  ADRIANO	  CLAUDIO	  SOUZA	  DE	  LIMA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Recentemente	  a	  cidade	  de	  Natal	  vem	  sendo	  marcada	  pela	  intensa	  sobreposição	  de	  solos	  em	  
forma	  de	  edifícios	  verticais.	  Esse	  fenômeno,	  mesmo	  não	  sendo	  recente	  na	  história	  da	  
humanidade	  se	  intensifica	  na	  modernidade,	  e	  na	  cidade	  de	  Natal,	  assim	  como	  em	  diversas	  
cidades	  médias	  do	  Brasil,	  ocorre	  de	  forma	  mais	  acentuada	  a	  partir	  da	  década	  de	  1990.	  O	  bairro	  
de	  Ponta	  Negra,	  de	  forma	  mais	  recente	  ainda,	  a	  partir	  da	  década	  de	  1995,	  porém	  com	  
acentuação	  a	  partir	  do	  começo	  do	  século	  XXI,	  também	  é	  caracterizada	  pela	  intensa	  
sobreposição	  do	  seu	  solo	  urbano.	  A	  verticalização	  no	  bairro	  é	  influenciada	  principalmente	  pela	  
atividade	  turística	  presente	  na	  área,	  de	  modo	  que	  os	  agentes	  imobiliários	  procuram	  auferir	  um	  
lucro	  maior	  com	  a	  construção	  de	  edifícios	  verticais,	  que	  diminuem	  o	  custo	  com	  a	  compra	  de	  
lotes,	  e	  com	  as	  belezas	  naturais	  do	  bairro,	  como	  a	  praia	  de	  Ponta	  Negra	  e	  o	  Morro	  do	  Careca,	  
que	  fazem	  com	  que	  o	  m²	  do	  lote	  aumente	  significativamente	  de	  preço.	  Podemos	  dizer	  que	  um	  
dos	  tipos	  de	  construções	  verticais	  mais	  ocorrentes	  no	  bairro	  é	  o	  lote	  do	  seguimento	  flat,	  que	  
introduz	  um	  novo	  estilo	  de	  moradia	  para	  à	  área.	  Porém	  tal	  fenômeno	  tem	  causado	  diversos	  
impactos	  de	  diversas	  ordens,	  tais	  como:	  social,	  ambiental	  e	  econômica.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Verticalização;	  Ponta	  Negra;	  Flat;	  Mercado	  imobiliário.	  
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CÓDIGO:	  HS0014	  

TÍTULO:	  Concepções	  sobre	  a	  ?natureza	  da	  ciência?:	  analisando	  dados	  de	  questionários	  e	  
entrevistas	  

AUTOR:	  JUCIANE	  SILVA	  DE	  SOUZA	  

ORIENTADOR:	  ANDRE	  FERRER	  PINTO	  MARTINS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  é	  parte	  da	  pesquisa	  ?Investigando	  a	  ?Natureza	  da	  Ciência?	  e	  o	  papel	  dessa	  
temática	  em	  estratégias	  didáticas?	  (código	  do	  projeto:	  PVE2154-‐2011)	  e	  tem	  como	  objetivo	  
central	  a	  investigação	  de	  quais	  imagens	  de	  Ciência	  fazem	  parte	  do	  universo	  de	  licenciandos	  do	  
curso	  de	  Pedagogia	  (UFRN).	  Essa	  temática	  torna-‐se	  relevante	  visto	  que,	  no	  âmbito	  
educacional,	  tanto	  alunos	  quanto	  professores	  detêm	  imagens	  de	  Ciência	  que,	  de	  acordo	  com	  a	  
Filosofia	  da	  Ciência	  contemporânea,	  podem	  ser	  consideradas	  insatisfatórias	  ou	  equivocadas.	  
Para	  a	  coleta	  de	  dados	  deste	  trabalho	  aplicamos	  um	  questionário	  aberto	  a	  57	  alunos	  do	  curso	  
de	  Pedagogia,	  sendo	  29	  do	  turno	  vespertino	  e	  28	  do	  noturno.	  Fez	  parte	  também	  da	  parte	  
empírica	  da	  nossa	  pesquisa	  um	  conjunto	  de	  10	  entrevistas,	  5	  com	  alunos	  do	  vespertino	  e	  5	  
com	  alunos	  do	  noturno.	  Após	  a	  análise	  desses	  dados,	  verificou-‐se	  que	  a	  maioria	  dos	  
estudantes	  detém	  imagens	  consideradas	  ingênuas	  e	  equivocadas	  sobre	  a	  ciência,	  como	  a	  
atribuição	  de	  um	  caráter	  comprovado,	  categórico	  e	  inquestionável	  ao	  conhecimento	  científico.	  
Entendemos	  que	  essas	  interpretações	  resultam,	  possivelmente,	  da	  ausência	  de	  discussões	  
epistemológicas	  sobre	  a	  temática,	  nos	  diversos	  níveis	  de	  ensino,	  o	  que	  implica	  que	  deve	  haver	  
uma	  preocupação	  maior	  em	  se	  trabalhar	  questões	  referentes	  à	  complexidade	  da	  construção	  e	  
do	  desenvolvimento	  do	  conhecimento	  científico,	  para	  além	  de	  um	  enfoque	  centrado	  apenas	  
no	  domínio	  de	  conteúdos	  conceituais,	  procedimentais	  e	  atitudinais.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Natureza	  da	  Ciência.	  Ensino	  de	  Ciências.	  Pedagogia.	  
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CÓDIGO:	  HS0018	  

TÍTULO:	  Ficções	  do	  Neutro:	  Uma	  Aproximação	  entre	  Roland	  Barthes	  e	  o	  Conto	  Brasileiro	  
Contemporâneo	  

AUTOR:	  JOSE	  DANTAS	  DA	  SILVA	  JUNIOR	  

ORIENTADOR:	  MARCIO	  RENATO	  PINHEIRO	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  desenvolveu	  o	  mapeamento	  e	  a	  análise	  do	  conto	  brasileiro	  contemporâneo	  (isto	  
é,	  de	  1980	  à	  atualidade)	  que,	  implícita	  ou	  explicitamente,	  filiou-‐se	  àquilo	  que	  o	  ensaísta	  
francês	  Roland	  Barthes	  concebe	  por	  ?neutro?.	  Para	  tanto,	  foram	  selecionados	  dois	  contos:	  
?Pausa?,	  de	  Moacyr	  Scliar,	  e	  ?Fazendeiro	  do	  ar?,	  de	  Nuno	  Ramos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Conto	  Brasileiro	  Contemporâneo;	  Neutro;	  Roland	  Barthes.	  
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TÍTULO:	  Mocidade	  Fissurada:	  Uma	  Leitura	  das	  Narrativas	  de	  João	  Gilberto	  Noll	  para	  o	  Público	  
Juvenil	  

AUTOR:	  GABRIELA	  KAYARA	  DE	  MEDEIROS	  LEITE	  

ORIENTADOR:	  MARCIO	  RENATO	  PINHEIRO	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  dedica-‐se	  à	  leitura	  crítico-‐teórica	  de	  uma	  vertente	  ainda	  pouco	  explorada	  do	  
trabalho	  de	  João	  Gilberto	  Noll;	  pouco	  explorada,	  sobretudo,	  em	  razão	  de	  ter	  surgido	  
recentemente.	  Trata-‐se	  da	  produção	  literária	  direcionada	  ao	  público	  juvenil,	  composta	  pelos	  
contos	  ?Sou	  Eu!?	  e	  ?O	  Nervo	  da	  Noite?	  e	  pelo	  romance	  ?O	  Anjo	  das	  Ondas?.	  Verdade	  que	  o	  
fato	  de	  um	  dos	  mais	  renomados	  escritores	  brasileiros	  contemporâneos	  resolver	  aventurar-‐se	  
pela	  literatura	  juvenil	  já	  é,	  por	  si	  só,	  digno	  de	  nota.	  Mas,	  além	  disso,	  convém	  destacar	  que,	  em	  
uma	  primeira	  leitura,	  estas	  narrativas	  direcionadas	  para	  o	  público	  juvenil	  se	  apropriam	  de	  
diversos	  traços	  típicos	  à	  literatura	  de	  Noll	  para	  adultos	  (experimentação	  com	  a	  escrita,	  
fragmentação	  do	  sujeito	  etc.).	  Pretende-‐se,	  aqui,	  desenvolver	  uma	  comparação	  entre	  estes	  
livros	  para	  o	  público	  juvenil	  e	  sua	  literatura	  anterior	  (em	  especial,	  os	  romances	  ?Hotel	  
Atlântico?	  e	  ?O	  Quieto	  Animal	  da	  Esquina?),	  cogitando	  em	  que	  medida	  o	  autor	  faz	  concessões	  
e	  adaptações	  ao	  público	  juvenil	  ou	  não,	  bem	  como	  as	  implicações	  disso	  às	  possíveis	  funções	  da	  
literatura.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Comparação.	  João	  Gilberto	  Noll.	  Literatura	  Juvenil.	  Experimentalismo.	  
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TÍTULO:	  Comparação	  do	  uso	  de	  verbos	  pronominais/não-‐pronominais	  do	  português	  com	  o	  
espanhol	  em	  jornais	  eletrônicos	  

AUTOR:	  ARTHUR	  MARTINELLI	  ABRANTES	  ESTRELA	  

ORIENTADOR:	  SHIRLEY	  DE	  SOUSA	  PEREIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Em	  língua	  espanhola,	  há	  verbos	  de	  uso	  pronominal/alternante,	  isto	  é,	  verbos	  que	  aparecem	  
juntamente	  com	  uma	  partícula	  de	  dativo	  de	  interesse,	  que	  varia	  de	  acordo	  com	  o	  pessoa	  
verbal,	  de	  modo	  a	  dar	  ênfase	  na	  ação	  que	  o	  sujeito	  sofre	  na	  oração.	  Quando	  falamos	  de	  verbos	  
de	  uso	  pronominal	  e	  no	  ensino	  de	  Língua	  Espanhola	  para	  alunos	  brasileiros,	  percebemos	  que	  
há	  uma	  perda	  semântica	  no	  uso	  pronominal	  desses	  verbos	  em	  determinados	  contextos	  por	  
não	  possuírem	  uma	  equivalência	  em	  língua	  portuguesa.	  Como	  demonstra	  Bello	  (2006),	  
?comer?	  não	  é	  o	  mesmo	  de	  ?comerse?.	  Para	  a	  língua	  espanhola,	  verbos	  que	  se	  apresentam	  
com	  um	  componente	  de	  dativo	  de	  interesse,	  como	  o	  próprio	  nome	  sugere,	  tem	  uma	  carga	  
semântica	  mais	  verbo	  do	  que	  o	  verbo	  em	  sua	  forma	  simples.	  Se	  mostra,	  a	  partir	  daí,	  a	  
necessidade	  de	  ter	  um	  conhecimento	  do	  uso	  desses	  verbos	  para	  entender	  o	  seu	  
funcionamento	  e	  sua	  implicação	  na	  hora	  de	  se	  aprender	  uma	  língua	  estrangeira,	  nesse	  caso	  o	  
espanhol,	  no	  intuito	  de	  evitar	  fossilizações	  ou	  erros	  na	  reprodução	  escrita	  e	  oral	  da	  língua.	  
Nosso	  trabalho	  tentará	  demonstrar,	  pois,	  os	  resultados	  de	  um	  projeto	  de	  pesquisa	  que	  visa	  
catalogar	  o	  uso	  desses	  verbos	  pronominais/alternantes	  em	  jornais	  de	  língua	  espanhola	  e	  
compará-‐lo	  com	  o	  uso	  dos	  mesmos	  em	  língua	  portuguesa,	  explicando	  a	  partir	  daí	  a	  
importância	  de	  se	  ter	  esse	  conhecimento	  na	  aquisição	  de	  uma	  língua	  estrangeira.	  

	  

Palavras-‐chave:	  análise	  contrastiva,	  espanhol,	  português,	  verbos	  
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TÍTULO:	  Presença	  e	  ativismo	  digitais	  de	  ações	  de	  comunicação	  Comunitária	  e	  Alternativa	  na	  
Região	  Metropolitana	  de	  Natal-‐RN	  

AUTOR:	  JULIANA	  BULHÕES	  ALBERTO	  DANTAS	  

ORIENTADOR:	  JUCIANO	  DE	  SOUSA	  LACERDA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  buscou	  investigar	  nas	  formas	  digitais	  como	  as	  práticas	  de	  comunicação	  
comunitária	  e	  alternativa,	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal,	  ganham	  visibilidade	  e	  atuam	  no	  
ciberespaço	  específico	  da	  Internet/Web	  de	  segunda	  geração.	  Compreender	  e	  caracterizar	  as	  
formas	  de	  visibilidade	  e	  ativismo	  na	  web	  contemporânea	  realizados	  por	  grupos	  de	  
comunicação	  comunitária	  e	  alternativa	  no	  âmbito	  da	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal	  nos	  
ajudou	  a	  situar	  o	  mapa	  em	  que	  o	  processo	  de	  convergência	  digital	  ganha	  amplitude	  na	  possível	  
formação	  de	  redes	  entre	  essas	  práticas	  sociais	  comunicativas,	  aspecto	  significativo	  para	  nosso	  
projeto	  maior	  de	  investigação.	  O	  processo	  metodológico	  se	  materializou	  a	  partir	  das	  práticas	  
de	  identificação	  e	  levantamento	  dos	  ambientes	  digitais	  da	  Internet/Web,	  análise	  dos	  
dispositivos	  midiático-‐comunicacionais,	  análise	  dos	  processos	  midiático-‐comunicacionais	  e	  
análise	  das	  formas	  de	  interação,	  de	  conversação	  digital	  e	  de	  redes	  sociais	  constituídas.	  Esta	  
pesquisa	  é	  parte	  da	  Ação	  Acadêmica	  Associada	  "Convergência	  Digital	  no	  cotidiano	  das	  práticas	  
de	  Comunicação	  Comunitária	  e	  Alternativa	  em	  Rede	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal-‐RN",	  
financiada	  pela	  Propesq/Proex/Prograd-‐UFRN.	  

	  

Palavras-‐chave:	  convergência;	  comunicação	  comunitária	  e	  alternativa;	  cidadania	  
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TÍTULO:	  A	  EDUCAÇÃO	  DA	  FORMA	  -‐	  VIAGEM	  

AUTOR:	  LAÍS	  ROCHA	  DE	  LIMA	  

ORIENTADOR:	  MARCOS	  FALCHERO	  FALLEIROS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

?DA	  IDEOLOGIA	  AO	  ESTILO,	  DO	  ESTILO	  À	  IDEOLOGIA?:	  A	  VITALIDADE	  CRÍTICA	  DE	  GRACILIANO	  
RAMOS	  EM	  VIAGEM.	  

	  

Escritor	  consagrado	  na	  literatura	  brasileira,	  Graciliano	  Ramos	  compôs	  sua	  obra	  tendo	  como	  
essência	  a	  rara	  característica	  de	  impulsionar	  a	  narrativa	  por	  suas	  análises	  da	  sociedade,	  
aliando	  a	  isso	  o	  momento	  histórico	  pelo	  qual	  se	  passava	  no	  momento	  da	  produção.	  Viagem	  
revela	  os	  fascínios	  da	  experiência	  em	  se	  conhecer	  a	  nova	  realidade	  de	  sistema	  organizacional	  
da	  União	  Soviética	  e	  a	  descoberta	  das	  distorções	  da	  propaganda	  anticomunista.	  
Compreendendo	  o	  termo	  que	  define	  Graça	  como	  ?autor-‐ator?,	  considera-‐se	  o	  diário	  Viagem	  a	  
conclusão	  do	  desenvolvimento	  da	  ideologia	  socialista	  em	  seu	  estilo.	  Comunista,	  o	  autor	  se	  
declarou	  avesso	  à	  literatura	  panfletária,	  praticada	  e	  incentivada	  amplamente	  pelos	  escritores	  
soviéticos.	  Esse	  discernimento	  entre	  a	  literatura	  e	  política,	  mas,	  ao	  mesmo	  tempo,	  permitir-‐se	  
unir	  ideologia	  ao	  estilo	  é	  o	  que	  distingue	  seu	  estilo	  dos	  demais	  escritores.	  Convergindo	  livro	  e	  
biografia,	  espera-‐se	  traçar	  impressões	  sobre	  a	  importância	  do	  caráter	  de	  relato	  da	  obra	  com	  
teor	  marxista	  que,	  sem	  recorrer	  ao	  panfletarismo	  político,	  fornece-‐nos	  um	  panorama	  da	  URSS	  
por	  um	  olhar	  apurado.	  
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TÍTULO:	  O	  MAGISTÉRIO	  ESTADUAL	  DO	  RN:	  O	  PCCR	  E	  AS	  DETERMINAÇÕES	  LEGAIS	  SOBRE	  A	  
PROGRESSÃO	  E	  PROMOÇÃO	  

AUTOR:	  NATHÁLIA	  POTIGUARA	  DE	  MORAES	  LIMA	  

ORIENTADOR:	  MAGNA	  FRANCA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  aborda	  as	  diretrizes	  políticas	  para	  a	  valorização	  magisterial	  da	  rede	  pública	  
estadual,	  dando	  ênfase	  ao	  PCCR	  aprovado	  pela	  Lei	  Estadual	  Complementar	  nº	  322/06.	  
Analisaram-‐se	  os	  ordenamentos	  jurídicos	  e	  os	  referenciais	  relativos	  ao	  tema,	  política	  de	  
financiamento	  e	  valorização	  do	  magistério	  destacando	  a	  progressão	  e	  a	  promoção.	  Os	  
resultados	  da	  análise	  das	  tabelas	  salariais	  quando	  da	  implementação	  inicial	  do	  PCCR	  
evidenciam	  um	  crescimento	  percentual	  na	  ordem	  de	  16,26%	  para	  professores	  de	  Nível	  Médio.	  
Relacionado	  aos	  professores	  com	  Licenciatura	  (Nível	  III	  -‐	  Classe	  A),	  o	  percentual	  de	  acréscimo	  
foi	  de	  30,87%.	  A	  diferença	  salarial	  também	  é	  influenciada	  pela	  formação	  continuada	  visando	  à	  
promoção	  na	  carreira,	  bem	  como	  a	  promoção	  vertical	  dos	  professores	  e	  especialistas	  que	  
incidem	  diretamente	  no	  vencimento	  base	  conforme	  o	  parágrafo	  Único	  do	  art.	  33	  da	  citada	  Lei	  
Complementar	  ?	  fixado	  com	  a	  diferença	  de	  5%	  entre	  as	  respectivas	  classes	  de	  vencimento.	  A	  
remuneração	  dos	  professores,	  portanto,	  continua	  sendo	  não	  satisfatória	  vindo	  a	  ter	  uma	  
melhoria	  com	  a	  implementação	  do	  Piso	  Salarial	  Profissional,	  a	  partir	  de	  2010.	  
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TÍTULO:	  O	  PCCR	  DA	  REDE	  MUNICIPAL	  DE	  NATAL/RN:	  AS	  DIRETRIZES	  LEGAIS	  SOBRE	  A	  
PROGRESSÃO	  E	  PROMOÇÃO	  DOS	  DOCENTES	  

AUTOR:	  IRIS	  BEZERRA	  DA	  HORA	  

ORIENTADOR:	  MAGNA	  FRANCA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  resulta	  de	  um	  estudo	  sobre	  a	  valorização	  do	  magistério	  público	  da	  rede	  
municipal	  de	  Natal/RN	  fazendo	  um	  recorte	  voltado	  para	  o	  Plano	  de	  Cargos,	  Carreira	  e	  
Remuneração,	  aprovado	  pela	  Lei	  nº.	  058/2004	  e	  o	  Decreto	  nº	  8.244/2007	  que	  dispõe	  sobre	  a	  
avaliação	  de	  desempenho.	  Utilizou-‐se	  o	  PCCR	  municipal	  como	  referencial	  bibliográfico	  sobre	  o	  
tema	  e	  o	  respectivo	  Decreto,	  apresentando	  a	  compreensão	  em	  relação	  à	  avaliação	  de	  
desempenho	  -‐	  progressão	  e	  promoção.	  Os	  resultados	  apontam	  no	  sentido	  de	  que	  a	  avaliação	  
determinada	  pela	  legislação	  em	  questão,	  além	  de	  tornar	  evidente	  a	  sua	  importância	  na	  
carreira	  no	  magistério	  municipal,	  traz	  a	  relevância	  da	  educação	  continuada	  no	  processo	  da	  
valorização	  do	  magistério	  público	  repercutindo,	  consequentemente,	  sobre	  a	  progressão	  e	  
promoção	  dos	  professores.	  
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TÍTULO:	  Dinâmica	  urbana	  e	  o	  setor	  terciário	  nas	  pequenas	  cidades	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  

AUTOR:	  JOCILENE	  DANTAS	  BARROS	  

ORIENTADOR:	  RITA	  DE	  CASSIA	  DA	  CONCEICAO	  GOMES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  é	  resultado	  da	  pesquisa	  ?Dinâmica	  urbana	  e	  o	  setor	  terciário	  nas	  
pequenas	  cidades	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte?	  desenvolvida	  por	  pesquisadores	  do	  Grupo	  de	  
Pesquisa	  em	  Estudos	  Urbanos	  e	  Regionais,	  com	  apoio	  de	  bolsa	  de	  iniciação	  científica	  do	  CNPq.	  
O	  trabalho	  teve	  por	  objetivos	  compreender	  como	  o	  setor	  terciário	  dinamiza	  o	  urbano	  e	  
modifica	  o	  território	  das	  pequenas	  cidades	  do	  RN	  e	  analisar	  a	  inserção	  das	  pequenas	  cidades	  
na	  rede	  urbana.	  Consideramos	  o	  setor	  terciário	  vetor	  importante	  na	  dinamização	  do	  urbano	  e	  
de	  modificação	  do	  território,	  além	  de	  ser	  uma	  evidência	  das	  mudanças	  que	  ocorrem	  nos	  
sistemas	  produtivos,	  bem	  como	  das	  políticas	  de	  desenvolvimento	  adotadas	  pelo	  Estado.	  A	  
metodologia	  foi	  baseada	  em	  leitura	  e	  fichamento	  de	  texto,	  coleta	  de	  dados	  secundários,	  
elaboração	  de	  mapas,	  gráficos	  e	  tabelas,	  e	  pesquisa	  de	  campo	  em	  algumas	  das	  pequenas	  
cidades	  do	  estado,	  totalizando	  15	  cidades	  visitadas.	  Essa	  pesquisa	  pretendeu	  fazer	  uma	  
caracterização	  do	  comércio	  e	  serviços	  existentes	  nessas	  cidades,	  através	  de	  aplicação	  de	  
questionários	  qualitativos,	  formulários	  quantitativos	  e	  da	  leitura	  da	  paisagem	  com	  a	  realização	  
de	  documentação	  fotográfica.	  Dentre	  nossas	  conclusões	  destacamos	  a	  ocorrência	  da	  
informalidade	  e	  a	  desqualificação	  nos	  ambientes	  de	  trabalho	  e	  a	  precariedade	  nos	  serviços	  
públicos,	  além	  disso,	  propomos	  uma	  reavaliação	  do	  modelo	  econômico	  vigente	  a	  fim	  de	  
proporcionar	  uma	  maior	  qualidade	  de	  vida	  aliada	  a	  uma	  mudança	  nas	  estruturas	  
socioeconômicas.	  
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TÍTULO:	  A	  Perspectiva	  Evolucionista:	  Emoções/Sentimentos	  como	  Produto	  Evolutivo	  

AUTOR:	  ALEXANDRE	  ARAÚJO	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  MARCOS	  BRAGATO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  propõe	  uma	  discussão	  sobre	  do	  papel	  das	  emoções	  em	  uma	  analise	  
qualitativa	  entre	  dois	  solos	  de	  dança:	  Parabéns	  (Alexandre	  Tripiciano)	  e	  O	  Revisor	  em	  Série	  
(Cristian	  Duarte/Leandro	  Berton).	  Por	  ser	  o	  corpo	  o	  lugar	  no	  qual	  a	  dança	  acontece,	  
observamos	  a	  importância	  de	  um	  entendimento	  que	  contemple	  os	  mecanismos	  do	  corpo	  
denominados	  emoções	  e	  sentimentos.	  Assim,	  lançamos	  um	  olhar	  com	  a	  perspectiva	  
evolucionista	  que	  contrapõe	  a	  noção	  de	  obras	  artísticas	  quentes/emotivas	  ou	  frias/racionais.	  
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TÍTULO:	  História	  da	  Instituição	  Grupo	  Escolar	  Frei	  Miguelinho:	  a	  prática	  docente	  entre	  1912	  a	  
1920	  

AUTOR:	  ROSÂNGELA	  ALBUQUERQUE	  RIBEIRO	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  ARISNETE	  CAMARA	  DE	  MORAIS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Rosângela	  Albuquerque	  Ribeiro	  

	  

História	  e	  Prática	  Pedagógica	  do	  Grupo	  Escolar	  Frei	  Miguelinho	  (1912-‐1920)	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  evidenciar	  a	  minha	  atuação	  como	  bolsista	  de	  iniciação	  
científica	  no	  Grupo	  de	  Pesquisa	  Gênero	  e	  Praticas	  Culturais	  coordenada	  pela	  professora	  Maria	  
Arisnete	  Câmara	  de	  Morais.	  A	  pesquisa	  em	  questão	  visa	  colaborar	  para	  o	  avanço	  da	  
historiografia	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  enfatizando	  a	  atuação	  de	  Professores	  e	  Instituições	  
Escolares	  que	  contribuíram	  para	  a	  educação	  norte-‐rio-‐grandense.	  Deste	  modo	  faço	  uma	  
pesquisa	  sobre	  o	  Grupo	  Escolar	  Frei	  Miguelinho	  durante	  o	  período	  de	  1912	  a	  década	  de	  1920.	  
Por	  fim,	  este	  relatório	  coloca	  a	  evolução	  da	  minha	  pesquisa,	  como	  também	  minha	  formação	  
como	  aluna	  de	  graduação	  e	  como	  bolsista	  de	  Iniciação	  Cientifica.	  
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TÍTULO:	  Identificação	  do	  Impacto	  do	  Projeto	  Natal	  2014	  (	  copa	  do	  mundo)	  sobre	  a	  
estruturação	  da	  aglomeração	  urbana	  

AUTOR:	  PEDRO	  AUGUSTO	  FILGUEIRA	  ALBUQUERQUE	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  DO	  LIVRAMENTO	  MIRANDA	  CLEMENTINO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  Metropolização	  e	  Megaeventos	  desenvolvida	  pelo	  Observatório	  das	  Metrópoles	  
núcleo	  Natal,	  parte	  da	  iniciativa	  de	  acompanhar,	  monitorar	  e	  avaliar	  o	  processo	  transformador	  
que	  advém	  da	  escolha	  da	  cidade	  Natal	  como	  subsede	  da	  copa	  do	  mundo,	  desenvolvendo	  um	  
dos	  sub	  eixos;	  Desenvolvimento	  Econômico,	  	  pode	  se	  construir	  formas	  de	  mensuração	  das	  
alterações	  territoriais,	  elaborando	  uma	  nova	  metodologia	  e	  novos	  indicadores	  com	  base	  em	  
dados	  como:	  Leis	  do	  Orçamento	  municipal	  e	  estadual,	  balancetes	  financeiros	  e	  evolução	  de	  
orçamento	  executado	  por	  áreas	  ao	  longo	  dos	  anos	  (2005	  -‐	  2012)	  fomentando	  a	  construção	  de	  
bancos	  de	  dados,	  que	  possibilitem	  ampliar	  o	  espectro	  analítico	  e	  as	  áreas	  que	  sofreram	  
mudanças,	  quantificando-‐as,	  e	  elaborando	  um	  desenho	  de	  como	  vem	  sendo	  desenvolvido	  o	  
papel	  do	  governo	  municipal	  e	  estadual.	  Utilizando-‐se	  de	  fontes	  como	  portal	  da	  transparência	  
municipal,	  Lei	  de	  Diretrizes	  Orçamentarias	  e	  ?site?	  da	  Controladoria	  Geral	  da	  União	  para	  
construção	  dos	  bancos	  de	  dados	  e	  as	  tabelas	  evolutivas	  já	  se	  pode	  apontar	  como	  primeiras	  
considerações	  para	  o	  caso	  de	  Natal,	  a	  pouca	  alteração	  no	  orçamento	  executado	  pelo	  
município,	  em	  áreas	  que	  se	  julgavam	  diretamente	  ligada	  ao	  evento,	  como	  turismo	  e	  
infraestrutura,	  afetando	  as	  obras	  de	  mobilidade.	  Em	  contrapartida,	  já	  se	  percebe	  uma	  
alteração	  do	  governo	  do	  estado	  nessas	  áreas,	  demonstrando	  a	  princípio,	  a	  participação	  mais	  
efetiva	  e	  sua	  crescente	  responsabilidade	  para	  efetivação	  do	  município	  como	  subsede.	  
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TÍTULO:	  A	  territorialização	  dos	  eventos	  culturais	  direcionados	  ao	  turismo	  em	  Natal	  

AUTOR:	  HERISSON	  DE	  OLIVEIRA	  BEZERRA	  

ORIENTADOR:	  ALESSANDRO	  DOZENA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  discutir	  as	  territorialidades	  do	  Turismo	  Cultural	  na	  
cidade	  de	  Natal,	  trazendo	  uma	  reflexão	  acerca	  de	  como	  esta	  atividade	  é	  utilizada	  e	  como	  ela	  
poderia	  ser	  mais	  bem	  aproveitada	  através	  de	  políticas	  públicas	  de	  incentivo	  que	  hoje	  existem,	  
em	  sua	  maioria	  para	  o	  chamado	  Turismo	  ?Sol	  e	  Mar?,	  além	  de	  mostrar	  parte	  das	  
potencialidades	  de	  Natal	  para	  o	  setor.	  Para	  tanto,	  foi	  necessária	  a	  localização	  e	  identificação	  
de	  ?correntes?	  turístico-‐culturais	  pré-‐existentes	  na	  cidade	  e	  suas	  respectivas	  importâncias	  no	  
cenário	  atual.	  Além	  disso,	  o	  trabalho	  apresenta	  um	  olhar	  espacial	  sobre	  as	  áreas	  utilizadas	  ou	  
não	  pelo	  eixo	  cultural	  visando	  a	  construção	  de	  um	  debate	  sobre	  as	  perspectivas	  e	  
possibilidades	  do	  Turismo	  Cultural,	  buscando	  a	  compreensão	  da	  importância	  da	  união	  entre	  
turismo	  e	  cultura	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  uma	  melhor	  preservação	  material	  e	  também	  o	  
imaterial,	  englobando	  desde	  equipamentos	  como	  prédios	  históricos,	  avenidas	  e	  monumentos	  
até	  danças,	  músicas	  e	  costumes,	  dentre	  outros	  atributos	  de	  determinadas	  partes	  do	  município.	  
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TÍTULO:	  A	  recepção	  da	  cultura	  hispano-‐americana	  na	  grande	  imprensa	  brasileira	  

AUTOR:	  LEANDRO	  WILLIAN	  PIRES	  TRAVASSOS	  

ORIENTADOR:	  SEBASTIAO	  GUILHERME	  ALBANO	  DA	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  é	  o	  resultado	  de	  uma	  pesquisa	  iniciada	  nos	  anos	  2000	  e	  retomada	  parcialmente	  em	  2011.	  
Sua	  primeira	  parte	  culminou	  em	  signos	  que	  reclamaram	  uma	  interpretação	  que	  a	  estatística	  
apenas	  insinuou.	  A	  fim	  de	  aquilatar	  o	  tipo	  de	  informação	  acerca	  da	  cultura	  hispano-‐americana	  
na	  chamada	  grande	  imprensa	  brasileira	  e	  vincular	  os	  resultados	  com	  argumentos	  de	  viés	  
histórico	  e	  geopolítico,	  percebeu-‐se	  a	  quase	  inexistência	  de	  matérias	  publicadas	  sobre	  as	  
expressões	  culturais	  dos	  países	  vizinhos,	  dado	  que	  desenhava	  por	  si	  mesmo	  a	  opinião	  dos	  
diários	  e	  revistas	  observados	  e,	  como	  consequência,	  a	  relevância	  atribuída	  pelo	  Estado	  
brasileiro	  aos	  países	  mencionados.	  
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TÍTULO:	  Ser	  professor:	  representações	  sociais	  de	  licenciandos	  da	  UFRN	  

AUTOR:	  LUIZIANNA	  CORDEIRO	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  ERIKA	  DOS	  REIS	  GUSMAO	  ANDRADE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  ora	  apresentado	  tem	  por	  objetivo	  a	  compreensão	  de	  como	  o	  processo	  de	  
construção	  da	  docência	  se	  dá	  na	  formação	  de	  licenciandos	  de	  Ciências	  Sociais,	  Filosofia,	  
Geografia	  e	  História	  tendo	  em	  vista	  as	  representações	  sociais	  de	  ensinar	  e	  de	  campo	  científico	  
que	  se	  constituem	  neste	  mesmo	  processo,	  tendo	  como	  referencial	  teórico	  metodológico	  a	  
Teoria	  das	  Representações	  Sociais	  de	  Serge	  Moscovici	  (1978).	  Neste	  trabalho	  apresenta-‐se	  a	  
descrição	  das	  atividades	  desenvolvidas	  enquanto	  bolsista,	  na	  modalidade	  PIBIC	  ?	  CNPq	  ?	  Ações	  
Afirmativas,	  no	  Grupo	  de	  Pesquisa	  Educação	  e	  Representações	  Sociais	  (GPERS),	  no	  projeto	  
?Representações	  Sociais	  de	  Ensinar	  e	  do	  campo	  científico	  do	  ensino	  por	  licenciandos	  da	  
UFRN?.	  A	  metodologia	  utilizada	  é	  a	  Técnica	  de	  Associação	  Livre	  de	  Palavras	  (TALP),	  técnica	  
projetiva	  que	  busca	  captar	  os	  conteúdos	  latentes,	  e	  não	  só	  aparentes,	  enunciados	  sobre	  os	  
objetos	  de	  estudo.	  Foram	  aplicadas	  as	  TALP	  com	  80	  participantes	  distribuídos	  entre	  as	  
licenciaturas	  (Ciências	  Sociais,	  20	  -‐	  Filosofia,	  20	  ?	  Geografia,	  20	  -‐	  e	  História,	  20).	  Neste	  
momento	  apresentamos	  os	  resultados	  parciais	  a	  partir	  da	  análise	  de	  conteúdo	  das	  palavras	  
evocadas.	  
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TÍTULO:	  Fluxos	  dos	  insumos	  que	  sustentam	  a	  economia	  do	  turismo	  praticado	  em	  Natal	  

AUTOR:	  RAFAEL	  VICTOR	  DE	  MELO	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  EDNA	  MARIA	  FURTADO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

No	  atual	  debate	  sobre	  o	  turismo,	  muito	  tem	  se	  discutido	  sobre	  os	  fluxos	  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	  
efeitos	  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	  beneficiário	  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	  efeito:	  estudos	  que	  demonstrem	  como	  a	  atividade	  se	  sustenta	  a	  
partir	  de	  fluxos.	  Isto	  sugere	  questões	  como:	  qual	  alcance	  espacial	  da	  circulação	  dos	  recursos	  
advindos	  da	  atividade	  turística?	  Até	  que	  ponto	  o	  fluxo	  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?	  Essas	  questões	  foram	  discutidas,	  no	  
contexto	  do	  desenvolvimento.	  Um	  resultado	  a	  se	  destacar	  é	  a	  confecção	  de	  uma	  grande	  
quantidade	  de	  mapas	  (cartogramas)	  que	  revelam	  a	  espacialidade	  dos	  fluxos	  de	  insumos	  que	  
sustentam	  a	  economia	  do	  turismo	  na	  apresentação	  do	  banner	  será	  possível	  mostrar	  tal	  
produção.	  
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TÍTULO:	  Representação	  e	  Relação	  de	  Poder	  dentro	  dos	  Conselhos	  Municipais	  de	  Saúde	  da	  
Região	  Metropolitana	  de	  Natal-‐RN	  

AUTOR:	  MICHELLE	  LOPES	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  LINDIJANE	  DE	  SOUZA	  BENTO	  ALMEIDA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  Constituição	  Federal	  de	  1988	  aponta	  um	  novo	  marco	  institucional	  para	  a	  consolidação	  do	  
Estado	  democrático	  no	  país,	  com	  o	  reconhecimento	  dos	  direitos	  sociais	  e	  a	  participação	  da	  
sociedade	  no	  espaço	  público	  brasileiro.	  Uma	  das	  formas	  de	  se	  exercer	  a	  participação	  é	  através	  
dos	  conselhos	  gestores	  de	  políticas	  públicas	  que	  são	  espaços	  institucionalizados	  de	  
participação	  social,	  que	  têm	  um	  importante	  papel	  no	  que	  tange,	  principalmente,	  fiscalizar	  as	  
ações	  governamentais.	  A	  pesquisa	  Gestão	  Pública,	  Democracia	  e	  Participação	  Social:	  os	  
conselhos	  gestores	  de	  saúde	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal-‐RN	  analisa	  através	  das	  leis	  de	  
criação,	  dos	  regimentos	  internos,	  das	  resoluções	  e	  das	  atas	  o	  funcionamento	  dos	  conselhos	  de	  
saúde	  e	  as	  relações	  que	  eles	  possuem	  dentro	  da	  Região	  Metropolitana.	  Através	  das	  entrevistas	  
realizadas	  com	  os	  conselheiros	  foi	  possível	  observar	  alguns	  entraves	  com	  relação	  as	  
proposições	  e	  deliberações	  que	  acontecem	  dentro	  dos	  conselhos	  e	  até	  mesmo	  problemas	  na	  
composição	  de	  seus	  membros.	  Diante	  disso,	  surge	  o	  interesse	  em	  analisar	  a	  representação	  e	  a	  
relação	  de	  poder	  dentro	  dos	  Conselhos	  Municipais	  de	  Saúde	  de	  cinco	  municípios	  da	  Região	  
Metropolitana	  de	  Natal	  sendo:	  Natal,	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante,	  Extremoz,	  Ceará-‐Mirim	  e	  
Macaíba,	  através	  das	  análises	  das	  atas	  2011	  coletadas	  na	  pesquisa,	  já	  que,	  foi	  possível	  verificar	  
que	  as	  ações	  dos	  Conselhos	  Municipais	  de	  Saúde	  são	  pensadas	  apenas	  no	  âmbito	  local.	  
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TÍTULO:	  A	  INTERFACE	  ENTRE	  EDUCAÇÃO	  E	  INTERNET:	  UM	  ENSINO	  POSSÍVEL	  DA	  LITERATURA	  
INFANTIL	  NO	  MEIO	  VIRTUAL	  

AUTOR:	  VANESSA	  MARIA	  DA	  SILVA	  CLEMENTE	  

ORIENTADOR:	  MARLY	  AMARILHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  é	  decorrente	  do	  projeto	  ?A	  multimodalidade	  na	  leitura	  do	  poema	  e	  do	  livro	  de	  
poesia	  em	  aprendizes	  da	  escola	  fundamental	  ?	  estudo	  longitudinal	  (AMARILHA-‐CNPq,	  2010-‐
2014)	  e	  tem	  como	  objetivo	  investigar	  o	  uso	  da	  Internet	  como	  meio	  de	  pesquisa	  no	  ensino	  de	  
literatura	  infantil	  em	  uma	  escola	  pública	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  A	  relevância	  deste	  
estudo	  está	  na	  possibilidade	  de	  identificar	  os	  usos	  da	  Internet	  para	  formar	  leitores	  de	  
literatura	  na	  escola	  fundamental.	  A	  pesquisa	  é	  etnográfica	  de	  caráter	  qualitativo	  com	  
características	  de	  intervenção.	  Teve	  como	  corpus	  uma	  escola	  pública	  do	  estado	  do	  Rio	  Grande	  
do	  Norte	  que	  contemplava	  o	  4º	  e	  o	  5º	  ano	  do	  ensino	  fundamental.	  Foram	  instrumentos	  de	  
coleta	  de	  dados:	  gravação	  em	  vídeo,	  observação	  in	  loco	  e	  registro	  das	  atividades	  de	  pesquisa	  
na	  internet.	  Como	  referencial	  teórico	  optou-‐se	  por	  Amarilha	  (2011),	  Castells	  (2006),	  Culler	  
(1999),	  Campello	  (2002).	  Sabendo	  das	  necessidades	  de	  mudanças	  nos	  métodos	  de	  ensino	  
movidos	  pela	  revolução	  tecnológica,	  é	  pertinente	  pensarmos	  em	  uma	  formação	  de	  leitores	  
literários	  a	  partir	  do	  uso	  do	  computador.	  O	  estudo	  busca	  colaborar	  para	  a	  produção	  de	  
conhecimento	  sobre	  a	  internet	  e	  sua	  relação	  com	  as	  práticas	  de	  leitura	  de	  literatura	  infantil.	  	  
Constatamos	  que	  é	  possível	  o	  ensino	  de	  literatura	  infantil	  a	  partir	  do	  uso	  da	  internet,	  já	  que	  
esse	  recurso	  nos	  possibilita	  o	  acesso	  a	  informações	  diversas.	  
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TÍTULO:	  Uma	  nova	  conquista:	  a	  ocupação	  do	  sertão	  do	  Piancó	  com	  base	  na	  família	  Oliveira	  
Ledo	  (1663-‐1730)	  

AUTOR:	  RENATA	  ASSUNÇÃO	  DA	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  CARMEN	  MARGARIDA	  OLIVEIRA	  ALVEAL	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  ocupação	  do	  sertão	  da	  Capitania	  da	  Paraíba	  foi	  iniciada	  no	  ano	  de	  1663.	  Seria	  então	  uma	  
?nova	  conquista?	  portuguesa,	  uma	  vez	  que	  a	  primeira	  foi	  realizada	  no	  litoral.	  Para	  que	  os	  
sertões	  fossem	  povoados,	  uma	  família	  tornou-‐se	  fundamental	  ?	  a	  Oliveira	  Ledo.	  A	  família	  
Oliveira	  Ledo	  recebeu	  várias	  concessões	  de	  terras	  na	  Capitania	  da	  Paraíba,	  sobretudo	  no	  
espaço	  que	  compreendia	  Piancó.	  Piancó,	  em	  seu	  interior,	  abrangia	  outros	  sertões,	  tais	  quais	  o	  
de	  Piranhas	  e	  Cariri.	  	  As	  doações	  de	  terras	  eram	  feitas	  com	  base	  no	  instituto	  das	  sesmarias.	  
Assim,	  este	  trabalho	  foi	  pautado	  na	  indagação	  de	  como	  teria	  sido	  (re)	  construído,	  após	  a	  
chegada	  do	  português,	  o	  sertão	  do	  Piancó.	  O	  estudo	  do	  espaço	  foi	  realizado	  com	  base	  nas	  
cartas	  de	  sesmarias,	  percebendo	  como	  os	  suplicantes	  modificavam	  esse	  espaço	  a	  partir	  de	  
suas	  experimentações,	  seja	  na	  própria	  capitania,	  seja	  a	  vivência	  em	  outras	  localidades.	  Para	  
compreender	  a	  elaboração	  desse	  espaço,	  utilizou-‐se	  como	  base	  a	  presença	  da	  família	  Oliveira	  
Ledo	  em	  Piancó.	  Os	  Oliveira	  Ledo	  consideravam-‐se	  como	  ?melhores	  famílias?	  da	  localidade	  
pelo	  fato	  de	  terem	  descoberto	  e	  conquistado	  o	  sertão	  do	  Piancó.	  Dessa	  forma,	  a	  presente	  
pesquisa	  analisou	  a	  família	  Oliveira	  Ledo,	  o	  espaço	  e	  as	  relações	  estabelecidas	  entre	  ambos.	  A	  
relação	  dos	  Oliveira	  Ledo	  com	  o	  espaço	  foi	  demasiada	  significativa,	  fazendo	  com	  que	  várias	  
cidades,	  tais	  quais:	  Campina	  Grande,	  Brejo	  do	  Cruz	  e	  Catolé	  do	  Rocha,	  recebessem	  estas	  
nomenclaturas	  em	  homenagem	  à	  membros	  da	  família.	  
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TÍTULO:	  Cidades	  Visíveis	  e	  Invisíveis:	  Não	  Por	  Acaso	  um	  Edifício	  Master	  

AUTOR:	  ANTONIO	  VICENTE	  NETO	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  HELENA	  BRAGA	  E	  VAZ	  DA	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esse	  trabalho	  investiga	  a	  produção	  do	  espaço	  e	  sua	  relação	  com	  o	  cinema	  enquanto	  
representação	  e	  símbolo	  da	  sociedade	  urbana	  analisando	  como	  alguns	  filmes	  brasileiros	  têm	  
construído	  imagens	  da	  metrópole	  moderna	  e/ou	  ?pós-‐moderna?	  por	  meio	  de	  uma	  nova	  
estética	  do	  espaço.	  Para	  tanto,	  analisamos	  os	  filmes	  Não	  Por	  Acaso	  (2007)	  dirigido	  por	  Philippe	  
Barcinski	  e	  Edifício	  Master	  (2002)	  dirigido	  por	  Eduardo	  Coutinho.	  O	  primeiro	  um	  filme	  de	  ficção	  
ambientado	  em	  São	  Paulo,	  o	  segundo	  um	  documentário	  que	  tem	  como	  pano	  de	  fundo	  o	  Rio	  
de	  Janeiro,	  mais	  precisamente	  o	  bairro	  de	  Copacabana.	  Assim	  o	  cinema	  é	  abordado	  em	  uma	  
perspectiva	  que	  se	  presta	  como	  fonte	  valiosa	  de	  análise	  da	  produção	  do	  espaço	  na	  
modernidade	  e/ou	  pós-‐modernidade	  a	  partir	  da	  representação	  fílmica	  das	  duas	  maiores	  
metrópoles	  brasileiras.	  Soma-‐se	  também	  à	  análise	  uma	  visão	  crítica	  dos	  clichês	  e	  estereótipos	  
associados	  à	  representação	  do	  espaço	  brasileiro	  em	  diversos	  filmes	  estrangeiros	  -‐	  tanto	  em	  
filmes	  clássicos	  quanto	  em	  produções	  contemporâneas,	  que	  muitas	  vezes	  são	  incorporados	  
pelo	  cinema	  nacional.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  por	  finalidade	  discutir	  analiticamente	  as	  relações	  estéticas	  
apresentadas	  no	  cinema	  de	  Walter	  Salles,	  buscando	  refletir	  sobre	  as	  representações	  
possibilitadas	  pelo	  uso	  da	  cor.	  Para	  tanto,	  tomar-‐se-‐á	  como	  base	  teórica	  as	  técnicas	  básicas	  da	  
comunicação	  visual	  mencionadas	  por	  Donis	  A.	  Dondis	  em	  seu	  livro	  Sintaxe	  da	  linguagem	  visual	  
(1997),	  como	  também	  serão	  considerados	  os	  elementos	  semióticos	  encontrados	  na	  narrativa	  
do	  filme;	  neste	  caso	  o	  livro	  O	  que	  é	  semiótica	  (1983)	  de	  autoria	  de	  Lúcia	  Santaella	  servirá	  como	  
principal	  referência.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  proposta	  de	  uma	  ciência	  mais	  plural	  vem	  sendo	  o	  foco	  das	  pesquisas	  desenvolvidas	  na	  Lagoa	  
do	  Piató-‐Assú/RN	  há	  exatamente	  20	  anos,	  pelo	  Grupo	  de	  Estudos	  da	  Complexidade/Grecom.	  
Tal	  grupo	  propõe	  uma	  reflexão	  do	  conhecimento	  complexo,	  buscando	  um	  diálogo	  entre	  
saberes	  científicos	  e	  os	  saberes	  da	  tradição.	  Essa	  ecologia	  das	  ideias	  tem	  rendido	  monografias,	  
dissertações	  e	  teses	  nas	  mais	  diversas	  áreas,	  como:	  comunicação,	  cinema,	  cultura,	  ecologia,	  
educação,	  biologia,	  entre	  outras	  (Almeida,	  2010).	  Este	  trabalho	  objetiva	  relatar	  a	  minha	  
experiência	  como	  bolsista	  de	  iniciação	  científica.	  Mostrando	  que	  por	  meio	  da	  dinâmica	  de	  
grupo,	  dias	  de	  estudos,	  oficinas	  de	  pensamento,	  observações	  de	  campo,	  rodas	  de	  conversa,	  
catalogação	  dos	  trabalhos,	  eventos,	  entre	  outros,	  permite	  uma	  forte	  contribuição	  para	  meu	  
processo	  de	  formação,	  como	  aluna	  de	  Pedagogia	  da	  UFRN,	  a	  partir	  da	  mapa	  de	  saberes	  
internalizados,	  do	  melhor	  entendimento	  sobre	  a	  religação	  dos	  saberes	  e	  da	  
transdisciplinaridade	  (Morin,	  2004).	  Procuramos	  refletir	  sobre	  o	  processo	  de	  construção	  do	  
conhecimento	  escolar	  e	  não	  escolar	  no	  espaço	  da	  Lagoa	  do	  Piató.	  Essa	  primeira	  sistematização	  
servirá	  de	  matriz	  para	  meu	  trabalho	  de	  conclusão	  de	  curso	  a	  ser	  orientando	  por	  Maria	  da	  
Conceição	  Xavier	  de	  Almeida,	  cujo	  tema	  ainda	  está	  em	  escolha	  e	  construção.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  desenvolve-‐se	  na	  interface	  Ecologia-‐Antropologia-‐Educação.	  Tem	  como	  eixo	  central	  
a	  complexidade	  do	  conhecimento	  humano	  e	  como	  recorte	  os	  saberes	  da	  tradição	  não	  
científicos	  sobre	  o	  meio	  ambiente	  e	  a	  natureza.	  O	  diálogo	  entre	  os	  saberes	  da	  tradição	  e	  os	  
saberes	  científicos	  tem	  se	  consolidado	  no	  projeto	  de	  pesquisa	  iniciado	  no	  ano	  de	  1986	  com	  a	  
pesquisa	  realizada	  por	  Almeida	  e	  Pereira	  (1993)	  na	  Lagoa	  do	  Piató	  em	  Assú/RN,	  especialmente	  
no	  tratamento	  do	  conhecimento	  sistematizado	  pelo	  que	  se	  convencionou	  chamar	  intelectual	  
da	  tradição	  (Almeida,	  2010).	  Elegemos	  a	  comunidade	  do	  Banguê	  para	  atualizar	  e	  ampliar	  
conhecimentos	  referentes	  à	  história	  local	  e	  ao	  processo	  educativo	  ali	  em	  desenvolvimento	  
pela	  professora	  Zélia	  Nogueira.	  Buscamos	  elaborar	  uma	  genealogia	  pedagógica	  da	  responsável	  
pela	  Escola	  Isolada	  do	  Banguê	  em	  Assú/RN.	  Temos	  como	  referências	  principais	  suas	  
experiências	  autodidatas	  e	  formais,	  reconstruindo	  a	  história	  de	  sua	  formação.	  Nesse	  contexto,	  
lançamos	  mão	  de	  narrativas	  orais,	  escritas	  e	  imagéticas,	  tendo	  como	  fontes:	  diários	  de	  classe,	  
cadernos	  de	  anotações,	  livros,	  coleções	  didáticas	  e	  fotografias,	  que	  nos	  levarão	  a	  consolidação	  
de	  um	  eixo	  temático	  de	  pesquisa	  que	  debruça-‐se	  sobre	  histórias	  de	  formação	  dos	  professores	  
da	  Lagoa	  do	  Piató.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Brasil,	  10%	  das	  gestantes,	  optam	  por	  engravidarem	  com	  35	  anos	  ou	  mais	  (gravidez	  tardia),	  
em	  Natal	  o	  índice	  aproximado	  é	  de	  11%	  (SINASC,	  2009).	  Esse	  estudo	  pretende	  focar	  aspectos	  
positivos	  do	  fenômeno,	  como	  o	  bem-‐estar	  subjetivo	  (BES)	  através	  de	  um	  estudo	  transversal,	  
com	  amostra	  representativa	  por	  distritos	  administrativos	  de	  Natal,	  80	  mulheres	  com	  gravidez	  
tardia	  (grupo	  A)	  e	  80	  gestantes	  entre	  20	  a	  34	  anos	  de	  idade	  (grupo	  B).	  Os	  instrumentos	  
utilizados	  foram	  um	  Questionário	  e	  a	  Escala	  de	  Bem-‐Estar	  Subjetivo.	  Aqui	  serão	  representadas	  
as	  gestantes	  dos	  distritos	  Leste	  e	  Oeste	  (36	  gestantes/grupo).	  Nos	  resultados	  a	  média	  da	  idade	  
das	  grávidas	  tardias	  e	  jovens	  foi	  de	  37,2	  e	  27,4	  anos	  respectivamente.	  No	  grupo	  A	  50%	  
concluíram	  o	  ensino	  médio	  e	  no	  B	  52,7%.	  Entre	  as	  tardias	  e	  as	  jovens,	  30%	  e	  44%,	  em	  seguida,	  
não	  tinham	  renda.	  A	  profissão	  Do	  lar	  mostrou	  maior	  incidência	  (A:	  30,5%;	  B:	  38,9%).	  A	  maioria	  
não	  planejou	  a	  gravidez	  (A:	  72,2%;	  B:	  52,8%).	  A	  média	  dos	  afetos	  positivos	  foi	  um	  pouco	  maior	  
nas	  gestantes	  jovens	  (A:	  64,8;	  A:	  70,5),	  nos	  afetos	  negativos	  as	  médias	  foram	  próximas	  (A:	  53;	  
B:	  54,7),	  o	  que	  se	  observou	  também	  nas	  médias	  da	  satisfação	  com	  a	  vida	  (A:	  46,5	  e	  B:	  48,4).	  
Esses	  resultados	  do	  BES	  sugerem	  uma	  tendência	  à	  homogeneidade	  nos	  grupos.	  Esse	  estudo	  
consiste	  em	  trazer	  outro	  olhar	  ao	  abordar	  o	  aspecto	  psicológico	  do	  bem-‐estar	  subjetivo,	  e	  não	  
focar	  somente	  na	  idade	  ou	  possíveis	  riscos	  da	  gravidez	  decorrentes	  da	  faixa	  etária.	  
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Resumo:	  	  

	  

Investigando	  o	  Bem-‐Estar	  Subjetivo	  na	  Gravidez	  em	  Mulheres	  acima	  de	  35	  anos	  

	  

O	  índice	  de	  mulheres	  que	  engravidam	  com	  35	  anos	  ou	  mais	  (gravidez	  tardia)	  no	  Brasil	  
corresponde	  a	  10%	  do	  total	  de	  no	  país,	  com	  base	  no	  número	  de	  nascidos	  vivos	  por	  idade	  da	  
mãe.	  Na	  cidade	  de	  Natal,	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  este	  índice	  é	  de	  quase	  11%	  SINASC	  (2009).	  A	  
proposta	  deste	  estudo	  é	  a	  de	  analisar	  aspectos	  positivos	  do	  fenômeno,	  como	  o	  bem-‐estar	  
subjetivo	  (BES).	  Esta	  pesquisa	  caracteriza-‐se	  como	  transversal	  e	  descritiva,	  com	  amostra	  
representativa	  dos	  distritos	  administrativos	  de	  Natal.	  Foram	  80	  mulheres	  vivenciando	  o	  
momento	  da	  gravidez	  tardia	  (grupo	  A)	  e	  80	  gestantes	  com	  idade	  entre	  20	  a	  34	  anos	  (grupo	  B)	  
entrevistadas	  em	  Unidades	  de	  Saúde.	  Neste	  relatório	  serão	  representados	  os	  dados	  obtidos	  
nos	  distritos	  Norte	  e	  Sul,	  com	  44	  gestantes	  por	  grupo,	  sendo	  26	  para	  o	  distrito	  Norte,	  e	  18	  
gestantes	  no	  Sul.	  Os	  instrumentos	  utilizados	  foram	  um	  Questionário	  sociodemográfico	  que	  
também	  incluía	  questões	  sobre	  a	  gravidez,	  e	  a	  Escala	  de	  Bem-‐Estar	  Subjetivo.	  Sobre	  os	  
resultados,	  obtiveram-‐se	  informações	  sociodemográficas	  semelhantes	  entre	  os	  grupos.	  Para	  as	  
gestantes	  Tardias,	  maiores	  índices	  em	  união	  consensual,	  gestações	  anteriores,	  aborto	  e	  tipo	  de	  
anticoncepcional.	  A	  relevância	  deste	  estudo	  consiste	  em	  trazer	  outro	  olhar	  a	  estas	  mulheres	  
ao	  abordar	  o	  aspecto	  psicológico	  do	  bem-‐estar	  subjetivo,	  e	  não	  focar	  somente	  na	  idade	  ou	  
possíveis	  riscos	  da	  gravidez	  decorrentes	  da	  faixa	  etária.	  
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Resumo:	  	  

	  

Apresentam-‐se,	  por	  meio	  deste	  trabalho,	  os	  resultados	  obtidos	  durante	  a	  execução	  do	  plano	  
de	  trabalho	  ?Identidade	  e	  alteridade	  entre	  os	  assírios:	  a	  ideologia	  da	  guerra	  e	  a	  visão	  do	  
?outro??,	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  ?PIC7117-‐2011	  -‐	  Identidade	  e	  alteridade	  no	  Oriente	  Próximo	  
Antigo?,	  orientado	  pela	  professora	  Marcia	  Severina	  Vasques.	  O	  cerne	  do	  estudo	  é	  a	  análise	  de	  
relevos	  parietais	  neoassírios	  durante	  a	  consolidação	  do	  império	  neoassírio	  na	  região	  de	  
Djezireh,	  norte	  da	  Mesopotâmia.	  Para	  tanto,	  se	  tornaram	  necessárias	  a	  seleção,	  organização	  e	  
análise	  dos	  artefatos	  presentes	  no	  corpus,	  por	  meio	  do	  qual	  se	  tornou	  possível	  estudar	  a	  
Assíria	  por	  meio	  dos	  relevos	  de	  pedra	  que	  decoravam	  as	  paredes	  de	  palácios	  neoassírios.	  As	  
cenas	  representadas	  apontam	  para	  a	  necessidade	  de	  justificação	  militar	  e	  divina	  dos	  atos	  do	  
rei	  e	  das	  ações	  militares	  empreendidas	  por	  ele	  durante	  a	  expansão	  do	  império	  para	  além	  das	  
fronteiras	  originais.	  Assim,	  o	  desenvolvimento	  destes	  painéis	  em	  suporte	  de	  pedra,	  que	  
decoravam	  os	  palácios,	  estaria	  relacionado	  ao	  nascimento	  da	  política	  imperial	  assíria	  e	  eram	  
instrumentos	  promotores	  da	  difusão	  de	  uma	  mensagem	  ideológica	  do	  poder	  e	  esplendor	  do	  
império	  assírio,	  de	  sua	  supremacia	  militar	  e	  de	  sua	  poderosa	  máquina	  de	  guerra	  para	  a	  
audiência	  do	  palácio	  e	  para	  além	  das	  fronteiras	  da	  Assíria.	  Dessa	  forma,	  a	  análise	  destas	  fontes	  
possibilita	  uma	  compreensão	  mais	  vívida	  da	  sociedade	  assíria	  do	  I	  milênio.	  
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PROCESSOS	  CRIATIVOS	  
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ORIENTADOR:	  NARA	  GRACA	  SALLES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  	  investiga	  as	  teorias	  sobre	  o	  teatro	  pós-‐dramático	  que	  se	  sobressaem	  como	  
importantes	  ferramentas	  de	  estudo,	  prática	  e	  entendimento	  das	  questões	  referentes	  a	  essa	  
nova	  proposta	  cênica.	  A	  partir	  de	  uma	  fusão	  multi-‐linguagem	  em	  arte	  contemporânea,	  que	  
imbrica	  	  Teatro,	  Dança,	  Cinema,	  Música,	  Artes	  Visuais,	  realiza-‐se	  uma	  extensa	  investigação	  no	  
intuito	  de	  perceber	  as	  conexões	  que	  estão	  sobrepostas,	  que	  não	  se	  desassociam	  uma	  das	  
outras,	  mas	  sim	  que	  se	  complementam,	  convergindo	  entre	  si.	  

Tendo	  como	  objetivo	  analisar	  todos	  os	  filmes	  produzidos	  pelo	  Diretor	  Pedro	  Almodóvar,	  no	  
intuito	  de	  compreender	  a	  estética	  norteadora	  de	  suas	  obras,	  bem	  como	  a	  extração	  de	  
estéticas	  constituintes	  encontradas	  nos	  estímulos	  audiovisuais	  para	  criação	  de	  intervenções	  
urbanas	  e	  uma	  encenação	  final	  intitulada	  Carmin.	  	  A	  outra	  estética	  estudada	  são	  as	  imagens	  
encontradas	  nos	  quadros	  da	  Artista	  Plástica	  Frida	  Kahlo,	  como	  disparadores	  de	  criação	  cênica.	  
Mostrando	  que	  é	  evidente	  que	  existe	  uma	  relação	  intrínseca	  entre	  as	  linguagens	  artísticas	  nas	  
quais	  nos	  debruçamos,	  e	  que	  suas	  relações	  são	  aportes	  para	  um	  trabalho	  extenso	  de	  pesquisas	  
e	  práticas	  cênicas.	  
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TÍTULO:	  LEITURA	  E	  IMAGINAÇÃO:	  A	  CONSTITUIÇÃO	  DE	  IMAGENS	  NA	  LEITURA	  DE	  POESIA	  POR	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  referente	  trabalho	  é	  parte	  da	  pesquisa	  ?A	  multimodalidade	  na	  leitura	  do	  poema	  e	  do	  livro	  
de	  poesia	  em	  aprendizes	  da	  escola	  fundamental	  -‐	  estudo	  longitudinal?	  (AMARILHA,	  
CNPq/PROPESQ/	  2010-‐2014).	  Elege	  como	  tema	  de	  investigação	  a	  constituição	  de	  imagens	  na	  
leitura	  de	  poesias,	  elaboradas	  por	  crianças	  do	  4º	  ano	  do	  ensino	  fundamental,	  de	  uma	  escola	  
estadual	  de	  Natal-‐RN.	  Tem	  como	  objetivo	  investigar	  as	  representações	  imagéticas	  
desenvolvidas	  pelas	  crianças	  na	  leitura	  de	  poesias,	  analisando	  a	  contribuição	  das	  imagens	  no	  
processo	  de	  compreensão	  textual.	  Como	  referencial	  teórico,	  baseia-‐se	  nos	  estudos	  
desenvolvidos	  por	  Amarilha	  (1997),	  Bosi	  (1936),	  Cunha	  (1998),	  Durand	  (1979),	  Kirinus	  (1998;	  
2011),	  Pound	  (1983),	  Sartre	  (2008),	  Silva	  (2011),	  Vigotski	  (1998),	  dentre	  outros.	  Nas	  reflexões	  
realizadas,	  parte-‐se	  do	  entendimento	  de	  que	  o	  texto	  poético	  explora	  a	  imaginação	  das	  crianças	  
em	  função	  da	  fanopéia,	  característica	  constitutiva	  do	  gênero	  abordado.	  Nesse	  sentido,	  o	  
estudo	  oferece	  contribuições	  à	  reflexão	  sobre	  a	  formação	  do	  leitor,	  em	  específico	  de	  poesia.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  desta	  pesquisa	  é	  investigar	  o	  significado	  e	  a	  centralidade	  do	  trabalho	  para	  
profissionais	  atuando	  nas	  indústrias	  criativas	  do	  RN,	  com	  maior	  concentração	  na	  capital,	  Natal.	  
Para	  tanto,	  foram	  traduzidos	  e	  adaptados	  para	  4	  conjuntos	  de	  itens	  (numa	  escala	  de	  1	  a	  5),	  
sendo	  três	  vindos	  do	  estudo	  original	  do	  MOW	  (Meaning	  of	  Work	  Team,	  1987),	  avaliando,	  
respectivamente:	  funções	  do	  trabalho,	  papéis	  do	  trabalho,	  e	  metas	  do	  trabalho;	  e	  um	  
desenvolvido	  por	  Kanungo	  (1982),	  sobre	  a	  centralidade	  do	  trabalho.	  Participaram	  desta	  
pesquisa	  230	  	  profissionais	  vindos	  do	  mundo	  das	  artes,	  do	  design,	  da	  publicidade	  e	  da	  
arquitetura	  participaram	  da	  pesquisa.	  Até	  o	  momento,	  foram	  analisados	  os	  dados	  referentes	  a	  
apenas	  100	  deles.	  Como	  resultados,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  dimensão	  Papéis	  do	  trabalho,	  o	  item	  
com	  a	  maior	  média	  refere-‐se	  à	  percepção	  do	  trabalho	  como	  algo	  que	  produz	  um	  bem	  ou	  
serviço	  (M=4.64,	  DP=.64);	  na	  dimensão	  Funções	  do	  Trabalho,	  o	  item	  com	  a	  maior	  média	  
refere-‐se	  ao	  trabalho	  como	  forma	  útil	  de	  se	  servir	  à	  sociedade	  (M=3.84,	  DP=.98);	  quanto	  à	  
dimensão	  Metas	  do	  Trabalho	  (resultados	  valorizados),	  a	  maior	  média	  refere-‐se	  ao	  trabalho	  
como	  algo	  cuja	  realização	  seja	  interessante	  (M=4.57,	  DP=.68).	  Por	  fim,	  a	  média	  dos	  itens	  
(escala	  unidimensional)	  que	  compõem	  a	  dimensão	  envolvimento	  com	  o	  trabalho	  indica	  
centralidade	  mediana	  deste	  para	  os	  participantes	  (M=2.70,	  DP=1.12).	  Os	  resultados	  das	  
análises	  do	  montante	  total	  de	  participantes	  serão	  divulgados	  durante	  a	  apresentação	  no	  XXIII	  
CIC.	  
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AUTOR:	  EMILIA	  CRISTINA	  MAIA	  FARACHE	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  partir	  do	  campo	  dos	  Estudos	  Culturais	  podemos	  entender	  que	  os	  brinquedos	  são	  artefatos	  
culturais	  que	  ensinam	  as	  crianças	  sobre	  os	  modos	  de	  ser	  sujeito	  e	  participam	  da	  construção	  de	  
suas	  diversas	  identidades,	  incluindo	  a	  de	  gênero.	  Assim	  como	  os	  brinquedos,	  as	  propagandas	  
de	  brinquedos	  e	  os	  discursos	  que	  produzem	  colaboram	  na	  produção	  de	  determinados	  modos	  
de	  ser	  criança,	  ser	  menino	  e	  ser	  menina.	  Por	  isso	  este	  trabalho	  analisa	  propagandas	  de	  
brinquedos	  infantis,	  apresentadas	  na	  TV,	  internet	  e	  catálogos	  impressos	  de	  lojas	  de	  
brinquedos	  que	  exibem	  diferentes	  modos	  e	  discursos	  de	  apresentar	  e	  endereçar	  os	  
brinquedos	  para	  meninos	  e	  para	  meninas.	  Com	  base	  em	  autores	  dos	  Estudos	  Culturais,	  
questiona-‐se:	  O	  quê	  as	  propagandas	  ensinam	  às	  crianças	  sobre	  ser	  menino	  e	  ser	  menina?	  Que	  
estratégias	  são	  utilizadas	  para	  apresentar	  e	  endereçar	  os	  brinquedos	  para	  meninos	  ou	  para	  
meninas?	  O	  que	  os	  discursos	  das	  propagandas	  constituem	  como	  verdade	  sobre	  as	  meninas	  e	  
os	  meninos?	  Através	  das	  análises	  percebe-‐se	  que	  as	  propagandas	  atuam	  como	  artefatos	  de	  
uma	  pedagogia	  cultural	  que	  produz	  valores	  e	  saberes,	  regula	  condutas	  e	  modos	  de	  ser,	  
reproduz	  identidades	  e	  representações,	  constitui	  certas	  relações	  de	  poder	  e	  ensina	  modos	  de	  
ser	  menino	  e	  ser	  menina.	  Como	  conclusão	  ressalta-‐se	  a	  necessidade	  dos	  professores	  conhecer	  
e	  problematizarem	  com	  as	  crianças	  em	  sala	  as	  pedagogias	  culturais	  que	  lhes	  ensinam	  sobre	  ser	  
menino	  e	  ser	  menina,	  buscando	  uma	  ?alfabetização	  crítica	  da	  mídia?	  (KELLNER	  e	  SHARE,	  
2008).	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  propõe	  analisar	  a	  evolução	  do	  Programa	  Nacional	  de	  Fortalecimento	  a	  Agricultura	  
Familiar	  ?	  PRONAF	  ?	  caracterizado	  como	  uma	  Política	  Pública	  que	  consiste	  no	  fornecimento	  de	  
crédito	  agrícola	  e	  apoio	  institucional	  para	  os	  agricultores	  familiares	  que	  se	  encontram	  em	  
dificuldades	  de	  manter-‐se	  no	  campo.	  Política	  Pública	  implementada	  efetivamente	  em	  1996	  no	  
governo	  de	  Fernando	  Henrique	  Cardoso,	  e	  desde	  sua	  criação	  até	  os	  dias	  atuais	  o	  programa	  
vem	  passando	  por	  mudanças	  de	  adequação	  da	  realidade	  econômica	  do	  País,	  porém	  tais	  
mudanças	  não	  levam	  em	  consideração	  as	  disparidades	  horizontais	  das	  jurisdições	  da	  
Federação	  Brasileira.	  Para	  atender	  os	  fins	  do	  trabalho,	  será	  esboçado	  graficamente	  o	  
comportamento	  do	  PRONAF	  no	  Brasil,	  Nordeste	  e	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  no	  que	  se	  refere	  à	  
quantidade	  de	  recursos	  financiados	  e	  ao	  número	  de	  contratos	  firmados.	  Parte-‐se	  da	  hipótese	  
de	  que	  a	  magnitude	  das	  transferências	  do	  PRONAF-‐crédito	  ocorre	  de	  forma	  desigual	  entre	  as	  
regiões,	  e	  que	  há	  uma	  escoamento	  de	  recursos	  de	  uma	  região	  para	  outra.	  A	  metodologia	  
usada	  apresenta	  um	  caráter	  quantitativo	  e	  qualitativo	  onde	  é	  examinada	  a	  relação	  entre	  as	  
variáveis	  estudadas	  através	  de	  procedimentos	  de	  estatística	  descritiva.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  resumo	  apresenta	  as	  atividades	  que	  desenvolvi	  na	  condição	  de	  bolsista	  PIBIC/CNPq,	  junto	  
à	  Linha	  de	  Pesquisa	  Formação	  e	  Profissionalização	  Docente,coordenada	  pelos	  profs	  Betania	  L.	  
Ramalho	  e	  Isauro	  B.	  Nuñez.	  O	  estudo	  propõe-‐se	  a	  sistematizar	  um	  conjunto	  de	  pesquisas	  
realizadas	  pelos	  integrantes	  da	  base	  de	  pesquisa	  nos	  últimos	  cinco	  anos.	  Priorizamos,	  os	  
estudos	  que	  se	  voltam	  para	  investigar	  as	  seguintes	  temáticas:	  A	  passagem	  do	  Ensino	  Médio	  
para	  o	  Ensino	  Superior;	  A	  inclusão	  dos	  alunos	  na	  cultura	  universitária;Os	  impactos	  das	  politicas	  
de	  acesso	  ao	  ens	  superior.A	  partir	  de	  2003	  a	  UFRN,	  têm	  a	  responsabilidade	  para	  tornar-‐se	  uma	  
universidade	  pública	  comprometida	  com	  a	  ampliação	  de	  oportunidades	  de	  acesso	  e	  inclusão	  
de	  alunos	  da	  rede	  pública	  aos	  seus	  cursos	  buscando	  realizar	  uma	  efetiva	  interface	  entre	  a	  
Educação	  Básica	  e	  Ensino	  Superior.Tal	  Objetivo	  foi	  assumido	  pela	  COMPERVE	  desde	  2004	  
enquanto	  instituição	  de	  pesquisa	  responsável	  pelo	  redimensionamento	  do	  vestibular	  e	  como	  
meta	  do	  seu	  projeto	  de	  expansão	  e	  reestruturação(REUNI	  2007-‐2012).Priorizamos	  
metodologicamente,o	  recurso	  da	  análise	  síntese	  para	  dar	  destaque	  aos	  resultados	  das	  
temáticas	  referidas.Observa-‐se	  o	  protagonismo	  dos	  estudos	  no	  âmbito	  da	  UFRN	  com	  o	  
destaque	  para	  a	  missão	  acadêmica	  da	  COMPERVE	  ao	  gerar	  dados,	  disponibilizá-‐los(OVEU)	  e	  
inserir-‐se	  na	  política	  de	  inclusão	  social	  da	  UFRN.Por	  meio	  da	  revisão	  bibliográfica,foram	  
analisadas	  as	  teses	  e	  publicações	  com	  o	  enfoque	  na	  relação	  Ed.	  Básica	  e	  o	  Ens.	  Superior.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  período	  que	  compreende	  entre	  1900-‐1940,	  emergiu,	  em	  Natal,	  o	  desejo	  por	  mudanças,	  
expressos	  em	  discursos	  referentes	  ao	  progresso	  e	  ao	  moderno.	  Os	  meios	  de	  transportes	  
tornaram-‐se,	  com	  efeito,	  um	  dos	  elementos	  centrais,	  entendidos	  pelos	  intelectuais	  como	  
responsável	  pela	  inserção	  da	  cidade	  no	  mundo	  capitalista,	  resultando	  no	  desenvolvimento	  da	  
cidade.	  Para	  além	  do	  aporte	  técnico	  e	  estrutural	  (criação	  de	  estradas	  de	  rodagem,	  ampliação	  
do	  porto	  da	  cidade,	  calçamento	  de	  ruas	  e	  implantação	  de	  trilhos),	  os	  meios	  de	  transportes,	  em	  
especial,	  os	  navios,	  carregaram	  consigo	  sonhos	  e	  desejos,	  contidos	  em	  mercadorias	  e	  em	  
especial:	  nos	  ilustres	  viajantes	  que	  desembarcavam	  no	  porto	  de	  Natal.	  Viajantes	  vindos	  de	  
diversas	  partes	  do	  Brasil	  e	  do	  mundo	  chegavam	  à	  capital	  potiguar	  por	  diversos	  motivos:	  para	  
morar,	  visitar,	  trabalhar	  ou	  estavam	  apenas	  em	  trânsito.	  Pretende-‐se,	  portanto,	  mapear	  e	  
reconstituir	  parte	  desse	  itinerário	  realizado	  pelos	  viajantes:	  recepções,	  hospedagem,	  
homenagens,	  visitas,	  momentos	  de	  festas	  e	  despedidas,	  buscando	  captar	  os	  olhares	  do	  
viajante	  sobre	  a	  Natal	  do	  início	  do	  século	  XX.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Projeto	  vem	  desenvolvendo	  atividades	  que	  investem	  em	  uma	  nova	  abordagem	  a	  cerca	  dos	  
ciganos	  no	  Seridó,	  partindo	  agora	  do	  olhar	  dos	  próprios	  ciganos	  sobre	  eles	  mesmos,	  tendo	  
como	  principal	  metodologia	  a	  realização	  de	  entrevistas	  com	  alguns	  membros	  os	  principais	  
grupos	  ciganos	  das	  cidades	  do	  Seridó.	  As	  visitas	  a	  essas	  comunidades	  e	  as	  entrevistas	  que	  
serão	  realizadas	  partem	  da	  necessidade	  de	  entender	  como	  os	  grupos	  ciganos	  enxergam	  as	  
representações	  construídas	  sobre	  eles	  pela	  sociedade,	  e	  quais	  as	  representações	  que	  eles	  
fazem	  de	  si	  mesmos.	  O	  que	  possivelmente	  nos	  dará	  a	  possibilidade	  de	  entender	  um	  pouco	  
mais	  sobre	  o	  infinito	  universo	  da	  cultura	  cigana,	  que,	  aos	  poucos	  vai	  sendo	  revelado	  não	  
apenas	  para	  aqueles	  que	  compõem	  o	  âmbito	  acadêmico	  mais	  para	  a	  sociedade	  como	  um	  todo.	  
Nesse	  contexto	  a	  pesquisa	  busca	  dar	  visibilidade,	  aos	  aspectos	  culturais	  destacando	  também	  
as	  necessidades	  e	  preconceitos	  sofridos	  pelos	  grupos,	  independente	  de	  sua	  localização,	  pois,	  
as	  representações	  sobre	  os	  ciganos	  atravessam	  o	  tempo	  e	  as	  fronteiras,	  e	  a	  marginalização	  dos	  
grupos	  são	  realidades	  dos	  ciganos	  em	  todo	  o	  mundo.	  Portanto	  atentar	  para	  a	  existência	  e	  as	  
necessidades	  de	  políticas	  públicas	  adequadas	  para	  esses	  grupos	  não	  é	  o	  bastante,	  é	  necessário	  
desconstruir	  os	  estereótipos	  e	  estabelecer	  o	  respeito	  e	  a	  tolerância,	  o	  que	  só	  é	  possível	  a	  partir	  
do	  conhecimento	  e	  da	  informação.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  busca	  analisar	  a	  atual	  situação	  em	  que	  se	  encontra	  o	  sistema	  judiciário	  do	  
nosso	  país,	  refletindo	  acerca	  das	  suas	  deficiências	  e	  de	  seus	  avanços.	  Ademais,	  visa-‐se	  
construir	  uma	  visão	  crítica	  do	  acesso	  à	  justiça,	  analisando	  suas	  diversas	  concepções	  ao	  longo	  
da	  história	  e	  compreendendo	  o	  processo	  de	  ressignificação	  que	  esse	  instituto	  vem	  sofrendo	  ao	  
longo	  dos	  últimos	  anos.	  Por	  fim,	  apresenta-‐se	  a	  conciliação	  como	  um	  meio	  alternativo	  de	  
solução	  de	  conflitos,	  a	  qual	  revela-‐se	  como	  uma	  ferramenta	  garantidora	  do	  efetivo	  acesso	  à	  
justiça	  e	  um	  dos	  fatores	  positivos	  para	  o	  combate	  à	  crise	  judicial	  que	  vivenciamos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Conflitos.	  Acesso	  à	  justiça.	  Solução	  de	  conflitos.	  Conciliação.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0098	  

TÍTULO:	  Representações	  líricas	  e	  sociais	  na	  poesia	  de	  Augusto	  dos	  Anjos	  

AUTOR:	  ALEXSANDRO	  LINO	  DA	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  DERIVALDO	  DOS	  SANTOS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Por	  meio	  da	  mímese	  (MERQUIOR,	  1997),	  a	  literatura	  apreende	  o	  mundo.	  Nessa	  apreensão,	  o	  
autor	  interpreta	  o	  mundo	  e	  o	  reelabora	  em	  sua	  obra.	  Assim,	  pode-‐se	  perceber	  que	  a	  literatura	  
não	  foge	  à	  realidade.	  Augusto	  dos	  Anjos,	  nos	  poemas	  de	  sua	  obra	  Eu	  (1912)	  e	  em	  suas	  outras	  
poesias,	  elabora	  uma	  interpretação	  da	  realidade	  sociocultural	  em	  que	  estava	  inserido.	  Ainda	  
que	  se	  enquadre	  magistralmente	  quanto	  à	  forma,	  quanto	  à	  estrutura	  dos	  versos	  (metrificação,	  
rimas,	  sonetos),	  ele	  subverte	  quanto	  ao	  conteúdo.	  Sua	  linguagem	  científica	  afronta	  a	  ciência:	  
se	  desde	  então	  esta	  já	  se	  mostrava	  distante	  da	  arte,	  o	  poeta	  a	  incorpora	  à	  poesia.	  Suas	  
escolhas	  lexicais	  agridem	  a	  estética	  parnasiana	  de	  seu	  contexto	  histórico:	  a	  palavra	  em	  
decomposição,	  o	  verme,	  a	  doença,	  o	  mundo	  microscópico,	  tudo	  destoa	  das	  temáticas	  do	  
Parnaso.	  Na	  sua	  voz,	  gritam	  os	  vencidos:	  o	  louco,	  o	  negro,	  os	  trabalhadores	  mal	  vistos	  ou	  
desprezados	  pela	  sociedade	  em	  geral,	  os	  pobres,	  os	  excluídos,	  os	  exilados,	  enfim,	  todos	  os	  
subjugados	  ganham	  espaço	  em	  seus	  poemas,	  fazendo	  com	  que	  os	  olhos	  que	  deles	  se	  
desviavam	  voltem-‐se	  diretamente	  para	  eles.	  Com	  isso,	  sua	  obra	  revela	  representações	  sociais	  
(COSTA	  LIMA,	  2003)	  dos	  vencidos,	  expondo	  o	  lado	  oculto	  da	  História.	  E	  dessa	  forma	  a	  
modernidade	  (BERMAN,	  2000;	  COMPAGNON,	  2011)	  e	  o	  esclarecimento	  (ADORNO,	  
HORKHEIMER,	  1985)	  que	  regem	  o	  mundo	  são	  postos	  em	  xeque,	  pois	  a	  lírica	  anjosiana	  abala	  a	  
pretensa	  racionalidade,	  exigindo	  do	  leitor	  um	  reposicionamento	  crítico	  frente	  à	  realidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

Utilizada	  para	  prestar	  cuidados	  ao	  paciente	  que	  precisa	  de	  assistência	  contínua,	  a	  UTI,	  pode	  
ser	  causadora	  de	  fatores	  estressantes	  para	  os	  pacientes	  internados,	  sendo	  um	  deles	  a	  privação	  
do	  sono,	  resultado	  da	  interação	  de	  fatores	  ambientais	  e	  individuais.	  Na	  UTI	  a	  iluminação	  e	  
temperaturas	  inadequadas	  e	  a	  presença	  de	  ruídos	  podem	  provocar	  alterações	  na	  qualidade	  de	  
sono	  dos	  pacientes	  ou	  exacerbar	  distúrbios	  de	  sono	  pré-‐existentes.	  	  Pretendeu-‐se	  assim	  avaliar	  
a	  qualidade	  do	  sono	  dos	  sujeitos	  da	  pesquisa	  antes,	  durante	  e	  após	  a	  internação	  numa	  UTI,	  
através	  da	  avaliação	  subjetiva	  dos	  pacientes	  e	  dos	  profissionais.	  Aplicou-‐se	  uma	  ficha	  de	  
identificação,	  o	  Índice	  de	  Qualidade	  de	  Sono	  de	  Pittsburgh	  (IQSP)	  que	  investigava	  o	  sono	  antes	  
da	  UTI-‐,	  a	  Escala	  de	  Sonolência	  de	  Stanford-‐	  investigando	  o	  sono	  durante	  a	  internação-‐	  e	  uma	  
entrevista	  estruturada-‐	  feita	  aos	  pacientes	  no	  período	  pós-‐UTI.	  Além	  disso,	  os	  profissionais	  da	  
UTI	  foram	  entrevistados	  acerca	  do	  sono	  dos	  pacientes	  ali	  internados.	  Antes	  da	  internação,	  77%	  
dos	  pacientes	  avaliaram	  a	  qualidade	  de	  seu	  sono	  como	  boa.	  Verificou-‐se	  ainda	  que	  92%	  dos	  
participantes	  notaram	  prejuízos	  na	  qualidade	  de	  seu	  sono,	  classificando-‐o	  como	  ruim,	  durante	  
a	  internação.	  As	  principais	  queixas	  relacionam-‐se	  a	  sono	  fragmentado	  (92%)	  e	  sonolência	  
diurna	  (69%).	  Nas	  entrevistas	  pós	  internação,	  os	  pacientes	  relataram	  melhoras	  das	  queixas	  
apresentadas	  na	  UTI.	  Dessa	  forma,	  parece	  que	  a	  UTI	  pode	  ser	  considerada	  fator	  precipitador	  
para	  distúrbios	  de	  sono.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa,	  que	  toma	  o	  desempenho	  humano	  nos	  contextos	  de	  trabalho	  como	  objeto,	  
integra-‐se	  a	  um	  projeto	  mais	  amplo	  que	  busca	  recuperar,	  nos	  estudos	  sobre	  esse	  tema,	  suas	  
dimensões	  psicossociais.	  Para	  tanto,	  toma	  os	  profissionais	  dos	  setores	  denominados	  de	  
indústrias	  criativas	  como	  alvo	  empírico.	  Esta	  etapa	  da	  pesquisa	  consistiu	  na	  realização	  de	  uma	  
extensa	  revisão	  da	  literatura,	  especificamente	  da	  Psicologia	  Organizacional.	  Esse	  objetivo	  foi	  
complementado	  com	  um	  trabalho	  de	  identificação	  dos	  profissionais	  que	  farão	  parte	  da	  
próxima	  etapa	  da	  pesquisa,	  ainda	  em	  andamento.	  Em	  relação	  ao	  estudo	  bibliográfico,	  foram	  
pesquisadas	  as	  principiais	  bases	  de	  dados,	  nacionais	  e	  internacionais,	  resultando	  em	  1300	  
artigos,	  que	  foram	  submetidos	  a	  uma	  análise	  sistemática.	  Em	  geral,	  os	  estudos	  concentram-‐se	  
em	  desenvolver	  taxonomias	  de	  desempenho,	  como	  o	  de	  tarefa,	  contextual,	  adaptativo,	  
situacional,	  e	  que	  diversas	  variáveis	  são	  associadas	  ao	  desempenho,	  como	  personalidade,	  
conhecimento,	  experiência,	  habilidades.	  Sobre	  a	  etapa	  de	  identificação	  dos	  profissionais,	  
optou-‐se	  por	  uma	  restrição	  da	  população-‐alvo,	  com	  profissionais	  criativos	  mais	  intimamente	  
ligados	  ao	  processo	  de	  criação	  e	  inovação.	  Esta	  fase	  nos	  levou	  a	  uma	  amostra	  de	  3091	  
profissionais,	  distribuídos	  por	  diversas	  ocupações	  criativas.	  Na	  apresentação	  durante	  o	  
Congresso	  de	  Iniciação	  Científica,	  resultados	  detalhados	  serão	  oferecidos	  e	  as	  lições	  
aprendidas	  no	  processo	  de	  identificação	  de	  profissionais	  serão	  compartilhadas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nesta	  pesquisa	  investigamos	  quais	  são	  as	  descobertas	  da	  neurociência	  sobre	  o	  
comportamento	  moral	  e	  qual	  	  poderá	  ser	  o	  impacto	  nas	  teorias	  morais	  de	  Immanuel	  Kant	  e	  
John	  Stuart	  Mill.	  Segundo	  Greene	  	  as	  áreas	  do	  cérebro	  associadas	  com	  a	  emoção	  são	  ativadas	  
em	  alguns	  dilemas	  morais	  e	  	  em	  virtude	  disso,	  e	  nesses	  casos	  pode	  ser	  que	  tenhamos	  uma	  
maior	  tendência	  a	  agir	  de	  forma	  Deontológica.	  Não	  obstante,	  a	  tendência	  ao	  comportamento	  
utilitarista	  ocorre	  quando	  	  ha	  pouca	  ativação	  	  no	  sistema	  límbico(região	  evolutivamente	  mais	  
antiga),	  região	  cerebral	  responsável	  pela	  emoção.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Outro	  ponto	  relevante,	  no	  qual	  tive	  especial	  interesse	  é	  nos	  estudos	  sobre	  o	  Livre-‐
arbítrio.	  Experimentos	  recentes	  apontam	  que	  7	  segundos	  antes	  de	  um	  indivíduo	  ter	  
consciência	  de	  uma	  decisão	  voluntária,	  já	  existe	  uma	  ativação	  do	  córtex	  pré-‐frontal	  medial	  e	  
no	  córtex	  cingular,	  que	  sugerem	  talvez	  uma	  provável	  inexistência	  de	  livre-‐arbítrio.	  Porém,	  em	  
nossas	  investigações	  não	  há	  resultados	  satisfatórios	  para	  tomar	  	  tal	  conclusão.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  objetiva	  analisar	  o	  Programa	  Bolsa	  Família	  (PBF)	  como	  parte	  integrante	  da	  
política	  social	  de	  combate	  à	  pobreza	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Como	  procedimento	  
metodológico	  realizou-‐se	  uma	  revisão	  bibliográfica	  abrangendo	  distintas	  interpretações	  para	  
trajetória	  histórica	  da	  política	  social.	  Os	  dados	  secundários	  foram	  coletados	  pelo	  site	  do	  
Ministério	  do	  Desenvolvimento	  Social	  e	  Combate	  à	  Fome	  (MDS)	  e	  em	  outras	  instituições	  que	  
publicam	  regularmente	  dados	  sobre	  os	  programas	  sociais.	  Este	  estudo	  justifica-‐se	  à	  medida	  
que	  o	  PBF	  tornou-‐se	  um	  importante	  instrumento	  de	  combate	  à	  pobreza	  levantando	  
questionamentos	  teóricos	  e	  políticos.	  No	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  os	  resultados	  obtidos	  
mostraram	  que	  em	  2004,	  o	  número	  de	  famílias	  atendidas	  totalizava	  190.116,	  de	  acordo	  com	  
os	  dados	  do	  MDS.	  Em	  2011,	  o	  PBF	  se	  encontrava	  presente	  em	  todos	  os	  municípios	  do	  estado,	  
atendendo	  349.595	  famílias,	  superando,	  pois,	  a	  estimativa	  de	  famílias	  pobres.	  Em	  2004,	  o	  valor	  
investido	  somou	  R$	  172,6	  milhões.	  Já	  em	  2011,	  o	  valor	  anual	  repassado	  foi	  de	  R$	  447,7	  
milhões,	  mais	  que	  o	  dobro	  do	  valor	  repassado	  em	  2004.	  Com	  esses	  resultados,	  
preliminarmente	  observados,	  pode-‐se	  concluir	  que	  a	  atuação	  do	  PBF,	  ainda,	  é	  modesta	  para	  
superar	  a	  pobreza.	  No	  entanto,	  nesse	  período,	  a	  taxa	  de	  pobreza	  teve	  uma	  redução	  de	  27,0%	  e	  
a	  taxa	  de	  extrema	  pobreza	  caiu	  cerca	  de	  41%,	  o	  que	  mostra	  que	  o	  PBF	  acompanhado	  de	  outras	  
políticas	  têm	  registrado	  uma	  melhoria	  nas	  condições	  de	  vida	  da	  população	  norte-‐rio-‐
grandense.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  três	  decênios,	  o	  território	  potiguar	  vivenciou	  a	  consolidação	  dos	  processos	  de	  
urbanização	  e	  reestruturação	  produtiva.	  Cidades,	  cuja	  economia	  estava	  baseada	  na	  produção	  
agrícola,	  vêm	  apresentando	  avanços	  no	  setor	  terciário,	  principalmente	  no	  comércio	  e	  nos	  
serviços.	  São	  cidades	  que,	  por	  vezes,	  se	  configuram	  centros	  das	  regiões	  nas	  quais	  estão	  
inseridas.	  Com	  base	  neste	  pressuposto,	  elegemos	  como	  objeto	  de	  estudo	  da	  pesquisa	  
Crescimento	  urbano,	  economia	  e	  meio	  ambiente:	  uma	  leitura	  da	  dinâmica	  urbano-‐regional	  no	  
Rio	  Grande	  do	  Norte,	  a	  Cidade	  de	  Santa	  Cruz	  que,	  no	  último	  decênio,	  apresentou	  mudanças	  
em	  seu	  perfil	  socioespacial,	  as	  quais	  podem	  ser	  evidenciadas	  a	  partir	  de	  dados	  populacionais	  e	  
econômicos.	  As	  informações	  obtidas	  indicam	  que	  a	  população	  urbana	  aumentou	  19,16%	  entre	  
2000	  e	  2010.	  Na	  economia,	  segundo	  dados	  de	  2009,	  os	  serviços	  respondiam	  por	  79,13%	  do	  PIB	  
municipal	  (158.791	  reais).	  Entre	  1996	  e	  2012,	  o	  comércio	  obteve	  um	  crescimento	  de	  151%	  em	  
termos	  de	  número	  de	  estabelecimentos.	  Na	  educação,	  os	  avanços	  foram	  notáveis,	  
especialmente	  no	  ensino	  superior,	  por	  meio	  da	  instalação	  de	  instituições	  como	  a	  UFRN,	  UERN,	  
IFRN	  e	  UNOPAR.	  No	  turismo,	  houve	  incremento	  da	  atividade	  a	  partir	  da	  construção	  do	  
Complexo	  Turístico	  Religioso	  Alto	  de	  Santa	  Rita.	  Diante	  do	  exposto,	  conclui-‐se	  que	  os	  
processos	  socioespaciais	  que	  envolvem	  a	  Cidade	  de	  Santa	  Cruz	  ratificam	  a	  sua	  condição	  de	  
centro	  regional.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Rede	  de	  Psicologia	  Ambiental	  Latino-‐Americana	  (REPALA),	  criada	  em	  05	  de	  junho	  de	  2001,	  
tem	  como	  intuito	  aproximar	  interessados	  ibero-‐americanos	  nos	  aspectos	  psicológicos	  das	  
relações	  pessoa-‐ambiente,	  fornecendo,	  por	  meio	  de	  uma	  lista	  de	  discussão	  virtual,	  uma	  
alternativa	  de	  superação	  às	  barreiras	  de	  comunicação	  profissional.	  Objetivando	  compreender	  
de	  que	  forma	  tem	  sido	  utilizada,	  realizou-‐se	  uma	  análise	  do	  conteúdo	  de	  mensagens	  enviadas	  
durante	  a	  primeira	  década	  de	  funcionamento,	  por	  meio	  da	  leitura	  e	  categorização	  do	  material,	  
com	  auxílio	  do	  software	  QDA	  Miner	  e	  do	  pacote	  estatístico	  SPSS.	  Os	  resultados	  apontaram	  que	  
as	  funções	  centrais	  da	  rede	  são	  facilitar	  o	  intercâmbio	  de	  referências	  e	  o	  compartilhamento	  de	  
notícias.	  Outros	  usos	  são:	  divulgação	  de	  eventos,	  formação	  de	  contatos	  profissionais	  e	  
debates.	  Esta	  configuração	  pouco	  se	  alterou	  ao	  longo	  dos	  anos,	  com	  exceção	  da	  diminuição	  da	  
ocorrência	  de	  debates.	  Embora	  tenha	  sido	  criada	  para	  o	  público	  ibero-‐americano,	  a	  REPALA	  
assumiu	  um	  caráter	  principalmente	  brasileiro,	  evidenciado	  pelo	  aumento	  progressivo	  da	  
presença	  da	  língua	  portuguesa	  entre	  as	  mensagens.	  Observou-‐se	  que	  a	  rede	  tem	  sido	  bem	  
sucedida	  em	  seu	  objetivo	  inicial,	  proporcionando	  o	  diálogo	  interdisciplinar	  e	  o	  
desenvolvimento	  da	  psicologia	  ambiental.	  Contudo,	  seu	  potencial	  de	  integração	  da	  área	  não	  
tem	  sido	  de	  todo	  utilizado,	  tendo	  em	  vista	  a	  baixa	  participação	  de	  grande	  parte	  dos	  usuários.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  mito	  está	  intrinsecamente	  presente	  na	  vida	  humana	  desde	  os	  tempos	  mais	  primordiais,	  
podendo	  ser	  considerado	  como	  um	  estado	  selvagem	  do	  pensamento,	  significando	  a	  passagem	  
da	  potência	  do	  caos	  ao	  tempo	  domesticado	  do	  ser	  humano.	  Ainda,	  tempo	  selvagem,	  a	  que	  a	  
filosofia	  se	  incumbirá	  de	  domesticar,	  tal	  como	  aparecerá	  na	  tradição	  da	  antiguidade	  greco-‐
latina.	  Pensando	  nesses	  aspectos,	  este	  trabalho	  busca	  mostrar	  o	  mito	  dentro	  da	  perspectiva	  
deleuzeana,	  o	  mito	  como	  força	  que	  se	  encontra	  na	  potência	  desencadeadora	  do	  pensar	  e	  do	  
devir	  ?	  potência	  essa	  que	  suscita	  novas	  formas	  de	  perceber	  e	  sentir	  o	  mito	  ?	  sendo	  este	  uma	  
intensidade	  de	  recriação,	  forma	  de	  transcendência	  e	  ?linguagem	  nas	  singularidades	  que	  
excedem	  os	  indivíduos"	  (2006).	  Tomamos	  como	  base	  para	  explanar	  a	  perspectiva	  do	  mito	  
como	  desterritorializador	  do	  pensamento	  dogmatizado	  as	  manifestações	  artísticas,	  com	  
ênfase	  no	  cinema	  moderno,	  como	  sendo	  um	  espaço	  virtual	  de	  imagem-‐tempo,	  que	  destrói	  
linearidades	  e	  mostra-‐se	  capaz	  de	  extrair	  do	  mito	  um	  atual	  vivido	  e	  a	  fabulação	  de	  um	  povo	  
por	  vir.	  A	  literatura	  constituirá	  parte	  desse	  movimento	  desterritorrializador,	  como	  forma	  de	  
transgressão	  da	  lógica	  do	  significante	  linguístico	  despótico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  se	  propõe	  a	  investigar	  e	  discutir	  as	  Representações	  Sociais	  sobre	  o	  mal-‐estar	  no	  
trabalho	  entre	  gestores	  de	  instituições	  públicas	  e	  privadas	  em	  Natal,	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  
sendo	  dividida	  em	  duas	  partes:	  na	  primeira,	  busca-‐se	  delimitar,	  pela	  revisão	  da	  literatura,	  o	  
que	  se	  entende	  por	  representações	  sociais	  do	  mal-‐estar;	  na	  segunda,	  busca-‐se	  entender	  tal	  
representação	  a	  partir	  de	  relatos	  dos	  referidos	  gestores.	  Este	  resumo,	  pelo	  cronograma	  da	  
pesquisa,	  se	  refere	  à	  primeira	  parte.	  A	  primeira	  parte,	  como	  de	  resto	  todo	  o	  estudo,	  ampara-‐se	  
em	  dois	  pilares	  fundamentais:	  a	  Teoria	  das	  Representações	  Sociais	  (Moscovici,	  1969),	  e	  as	  
Tipologias	  de	  Sofrimento	  no	  Trabalho	  (Lhuilier,	  2006).	  No	  estabelecimento	  do	  que	  se	  nomearia	  
por	  Mal-‐Estar	  no	  Trabalho,	  a	  revisão	  de	  literatura	  apontou	  que	  não	  existe	  consenso	  ao	  que	  o	  
termo	  se	  refere,	  havendo,	  por	  conseguinte,	  diversos	  correlatos	  a	  este	  conceito,	  o	  que	  dificulta	  
sua	  descriminalização	  conceitual.	  Neste	  sentido,	  parece	  haver	  sobreposições	  principalmente	  
entre	  Mal-‐Estar	  no	  Trabalho	  e	  Sofrimento/Sofrimento	  Psíquico	  no	  Trabalho	  (Brant	  &	  Minayo-‐
Gomez,	  2005;	  Borsoi,	  2007;	  Vasconcelos	  &	  Faria,	  2008).	  O	  presente	  relato	  reportará	  detalhes	  
destes	  resultados	  da	  revisão	  da	  literatura,	  além	  de	  propor	  núcleos	  de	  investigação	  teórica	  
sobre	  o	  tema.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  profissional	  de	  recursos	  humanos	  vêm	  ampliando	  o	  seu	  leque	  de	  atuação	  na	  medida	  em	  que	  
as	  pessoas	  passam	  a	  ser	  consideradas	  como	  diferencial	  competitivo	  para	  as	  organizações.	  
Compreender	  a	  atividade	  deste	  profissional	  assume	  uma	  maior	  importância	  justamente	  por	  
gerar	  uma	  reflexão	  sobre	  as	  estratégias	  adotadas	  pelas	  empresas.	  Em	  outros	  estados	  
brasileiros,	  várias	  pesquisas	  têm	  sido	  realizadas	  com	  o	  intuito	  de	  avaliar	  as	  práticas	  adotadas	  
pelos	  profissionais	  de	  recursos	  humanos.	  Para	  compreender	  estas	  práticas	  é	  necessário,	  
entretanto,	  considerar	  o	  contexto	  em	  que	  as	  mesmas	  estão	  inseridas.	  No	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  
este	  tipo	  de	  mapeamento	  ainda	  não	  foi	  realizado.	  Nesse	  sentido,	  este	  projeto	  foi	  desenvolvido	  
com	  o	  intuito	  de	  realizar	  um	  mapeamento	  da	  atividade	  do	  profissional	  de	  recursos	  humanos	  
atuando	  em	  empresas	  públicas	  e	  privadas	  da	  cidade	  de	  Natal/RN,	  tendo	  em	  vista	  uma	  melhor	  
compreensão	  da	  forma	  como	  a	  função	  de	  recursos	  humanos	  está	  institucionalizada	  na	  capital	  
do	  Estado,	  suas	  principais	  características,	  dificuldades	  e	  tendências.	  Para	  tanto	  foi	  realizado	  
um	  survey	  com	  a	  população-‐alvo	  (profissionais	  de	  recursos	  humanos)	  através	  de	  um	  
questionário	  online,	  totalizando	  até	  o	  momento	  uma	  amostra	  de	  40	  profissionais.	  Do	  ponto	  de	  
vista	  teórico,	  foram	  utilizadas	  categorias	  de	  análise	  propostas	  na	  literatura	  científica	  de	  
recursos	  humanos.	  Aspectos	  importantes	  sobre	  os	  profissionais	  da	  área	  e	  as	  perspectivas	  para	  
o	  mercado	  local	  foram	  contemplados	  a	  partir	  desse	  projeto.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  discutir,	  dentro	  do	  âmbito	  da	  Literatura	  Comparada	  na	  América	  
Latina,	  analisando,	  mais	  especificamente,	  o	  romance	  La	  ciudad	  y	  los	  perros,	  do	  escritor	  
peruano	  Mário	  Vargas	  Llosa.	  Para	  alcançar	  tal	  meta	  a	  pesquisa	  está	  embasada	  na	  leitura	  
analítica	  dessa	  obra	  levando	  em	  consideração	  seu	  caráter	  político	  em	  função	  da	  denúncia/	  
desnudação	  da	  realidade	  vivenciada	  por	  jovens	  militares	  de	  Lima,	  capital	  do	  Peru.	  As	  idéias	  
aqui	  desenvolvidas	  estão	  fundamentadas	  nos	  postulados	  de	  Lukács	  (2000),	  Coutinho	  e	  
Carvalho	  (1965),	  Donoso	  (1987)	  e	  Galeno	  (2000).	  Em	  suma,	  as	  práticas	  desenvolvidas	  pela	  
literatura	  comparada	  permitem	  um	  olhar	  mais	  aguçado	  e	  crítico	  dentro	  da	  sociedade	  estudada	  
a	  partir	  de	  suas	  obras	  literárias.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  plano	  faz	  parte	  da	  pesquisa	  ?O	  Serviço	  Social	  em	  Natal:	  caminhos	  teórico-‐metodológicos	  
percorridos	  pela	  profissão	  nos	  últimos	  30	  anos?,	  que	  se	  propõe	  a	  dar	  continuidade	  a	  um	  
projeto	  de	  pesquisa	  iniciado	  em	  2005,	  cujo	  objetivo	  é	  reconstituir	  a	  história	  Serviço	  Social	  em	  
Natal	  nos	  últimos	  30	  anos,	  período	  sobre	  o	  qual	  ainda	  não	  existem	  informações	  sistematizadas	  
sobre	  o	  assunto.	  O	  projeto	  se	  propõe	  a	  analisar	  o	  material	  existente	  no	  setor	  de	  
documentação	  do	  Departamento	  de	  Serviço	  Social	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte	  ?	  UFRN	  ?	  que	  seja	  pertinente	  a	  história	  do	  Serviço	  Social	  no	  RN	  e,	  através	  destes,	  
reconstituir	  tal	  história	  relativa	  ao	  período	  1975-‐2005.	  Trata-‐se	  de	  uma	  pesquisa	  documental	  e	  
exploratória,	  e	  desenvolve-‐se	  delimitando	  períodos	  históricos.	  Concomitantemente	  realiza-‐se	  
pesquisa	  bibliográfica	  sobre	  o	  contexto	  histórico	  mais	  amplo.	  	  

Resultados:	  durante	  este	  ano	  a	  pesquisa	  não	  contemplava	  momentos	  de	  pesquisa	  de	  campo.	  
Neste	  sentido,	  as	  ações	  realizadas	  no	  primeiro	  semestre	  (2011.1)	  do	  plano	  de	  trabalho	  foram	  
em	  função	  do	  levantamento	  e	  organização	  do	  setor	  de	  documentação.	  Já	  no	  segundo	  
semestre	  (2012.1)	  as	  ações	  se	  voltaram	  para	  o	  trabalho	  de	  digitação/digitalização	  dos	  
principais	  documentos	  do	  setor,	  escolhidos	  conforme	  temas	  e	  décadas	  delimitadas.	  A	  pesquisa	  
prossegue	  com	  o	  trabalho	  de	  reconstituição	  do	  material	  referente	  à	  década	  de	  1955-‐1965,	  
especialmente	  os	  documentos	  correspondentes	  à	  área	  do	  Ensino.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Serviço	  Social.	  Departamento	  de	  Serviço	  Social.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0125	  

TÍTULO:	  A	  luta	  por	  moradia	  em	  Natal/RN	  ?	  organizações	  sociais	  e	  estratégias	  de	  atuação	  
politica	  

AUTOR:	  JÉSSICA	  AUGUSTO	  DOS	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  ELIANA	  COSTA	  GUERRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Na	  atual	  fase	  do	  capitalismo,	  período	  de	  entrave	  no	  desenvolvimento	  das	  forças	  produtivas,	  
com	  ciclos	  de	  acumulação	  cada	  vez	  menores	  e	  crises	  de	  proporções	  cada	  vez	  maiores,	  o	  que	  
antes	  era	  apenas	  capital	  produtivo	  industrial	  agora	  se	  fundiu	  com	  o	  capital	  bancário,	  o	  qual	  
passou	  a	  ocupar	  papel	  de	  destaque	  na	  economia	  financeirizada.	  Esta	  dinâmica	  de	  reprodução	  
do	  capital	  tem	  reflexos	  nítidos	  no	  campo	  da	  questão	  urbana,	  pois	  o	  direito	  à	  moradia	  torna-‐se	  
cada	  vez	  mais	  comprometido,	  especialmente	  para	  os	  segmentos	  pauperizados	  da	  classe	  
trabalhadora	  confrontados	  às	  leis	  do	  mercado	  e	  à	  especulação	  imobiliária.	  Neste	  sentido,	  os	  
movimentos	  de	  luta	  por	  moradia	  têm	  um	  caráter	  central	  na	  expressão	  da	  questão	  social	  e	  na	  
construção	  de	  estratégias	  favoráveis	  aos	  trabalhadores.	  Estudá-‐los	  é	  essencial	  para	  
compreender	  parte	  importante	  dessa	  conjuntura.	  Partimos,	  inicialmente,	  de	  uma	  aproximação	  
teórica	  com	  a	  problemática.	  Procedemos,	  em	  seguida,	  a	  um	  mapeamento	  das	  teses	  e	  
dissertações	  produzidas	  na	  UFRN	  acerca	  da	  temática	  em	  Natal/RN.	  Constatamos	  relativa	  
fragilidade	  na	  produção	  acadêmica	  no	  âmbito	  da	  UFRN,	  a	  qual	  carece	  de	  maior	  profundidade.	  
Na	  pós-‐graduação	  em	  serviço	  social	  da	  UFRN	  não	  identificamos	  dissertações	  produzidas	  sobre	  
esta	  problemática.	  A	  pouca	  expressividade	  da	  pesquisa	  acadêmica	  sobre	  esta	  temática	  na	  
UFRN,	  é	  marcada	  ainda	  por	  um	  grau	  incipiente	  de	  análises	  sob	  a	  ótica	  da	  teoria	  social	  crítica.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  se	  originou	  de	  nossas	  inquietações	  concernentes	  à	  formação	  do	  professor	  
alfabetizador	  do	  Ensino	  Fundamental:	  é	  necessária	  uma	  formação	  específica	  para	  esse	  
professor?	  Que	  saberes	  relacionados	  à	  alfabetização	  esse	  docente	  deve	  adquirir?	  Assim	  sendo,	  
definimos	  como	  objetivo:	  investigar	  dificuldades	  docentes/necessidades	  na	  formação	  do	  
professor	  alfabetizador	  de	  escolas	  municipais	  de	  Natal	  no	  desenvolvimento	  de	  práticas	  
pedagógicas	  que	  perspectivem	  a	  alfabetização	  bem	  sucedida	  de	  crianças.	  A	  pesquisa	  se	  
inscreve	  na	  abordagem	  qualitativa	  da	  pesquisa	  educacional,	  e	  tem	  como	  procedimentos	  de	  
construção	  dos	  dados	  o	  Questionário	  e	  a	  Entrevista	  Semi-‐Diretiva.	  O	  campo	  empírico	  foi	  a	  
Escola	  Emília	  Ramos,	  e	  os	  sujeitos	  da	  pesquisa	  foram	  duas	  professoras	  dessa	  escola,	  que	  atuam	  
nos	  anos	  iniciais	  do	  ensino	  fundamental.	  Da	  análise	  dos	  dados,	  fundamentada	  em	  princípios	  da	  
análise	  de	  conteúdo,	  emergiu	  um	  grande	  tema:	  Formação	  para	  a	  docência	  nos	  Anos	  Iniciais	  do	  
Ensino	  Fundamental	  (AIEF),	  com	  uma	  categoria:	  1)Necessidades	  Formativas/Formação	  do	  
Professor	  Alfabetizador	  dos	  AIEF,	  com	  suas	  respectivas	  subcategorias:	  1.1)Conteúdo	  
Programático;	  1.2)Autores	  destacados;	  1.3)Procedimentos	  teórico-‐metodológicos.	  Dentre	  
outros	  conhecimentos	  construídos,	  a	  pesquisa	  ratificou	  a	  nossa	  compreensão	  de	  que	  as	  
necessidades	  de	  formação	  de	  professores	  alfabetizadores	  podem	  estar	  relacionadas	  à	  lacunas	  
da	  formação	  inicial	  e	  continuada.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  é	  parte	  integrante	  de	  um	  estudo	  maior	  intitulado	  ?Dinâmica	  urbana	  e	  o	  setor	  
terciário	  nas	  pequenas	  cidades	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte?	  realizado	  junto	  ao	  Grupo	  de	  Pesquisa	  
em	  Estudos	  Urbanos	  e	  Regionais	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  contando	  
com	  o	  financiamento	  do	  CNPq.	  Esse	  trabalho	  analisa	  a	  dinâmica	  urbana	  das	  pequenas	  cidades	  
do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  a	  sua	  participação	  na	  rede	  urbana,	  bem	  como	  a	  expansão	  das	  
atividades	  terciárias	  que	  tem	  se	  dado	  nesses	  espaços.	  A	  pesquisa	  constatou	  que	  tal	  expansão,	  
responsável	  em	  grande	  parte	  pela	  nova	  dinâmica	  urbana	  observada	  no	  interior	  dessas	  cidades,	  
tem	  sido	  beneficiada	  pelas	  políticas	  compensatórias	  e	  de	  transferência	  de	  renda	  
implementadas	  pelo	  Governo	  Federal	  nos	  últimos	  quinze	  anos.	  Esta	  pesquisa	  é	  tida	  como	  um	  
desafio	  teórico-‐metodológico	  em	  função	  da	  precariedade	  de	  estudos	  geográficos	  sobre	  esta	  
temática	  dada	  complexidade	  e	  heterogeneidade	  da	  atividade	  terciária.	  Todavia,	  com	  o	  auxílio	  
de	  referências	  bibliográficas	  e	  empíricas	  (aplicação	  de	  formulários	  e	  análise	  dos	  dados	  obtidos)	  
conseguiu-‐se	  caracterizar	  o	  setor	  terciário	  que	  se	  faz	  presente	  em	  14	  pequenas	  cidades	  
potiguares,	  integrantes	  das	  Mesorregiões	  Central	  e	  Oeste	  Potiguar,	  visitadas	  durante	  a	  
pesquisa	  de	  campo.	  Esta,	  no	  seu	  intento,	  foi	  imprescindível	  no	  âmbito	  do	  referido	  trabalho,	  
pois	  permitiu	  compreender	  o	  papel	  da	  pequena	  cidade	  no	  contexto	  da	  rede	  urbana	  regional	  e	  
nacional.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  estudo,	  com	  fundamentação	  nos	  pressupostos	  teóricos	  do	  funcionalismo	  linguístico,	  
abordamos	  o	  uso	  do	  verbo	  PEGAR	  na	  construção	  [PEGAR	  (E)	  V2].	  Nessa	  construção,	  PEGAR	  
funciona	  como	  uma	  espécie	  de	  verbo	  auxiliar	  semanticamente	  inseparável	  de	  V2,	  que	  é	  o	  
verbo	  principal	  da	  construção.	  Temos	  os	  seguintes	  objetivos:	  (1)	  averiguar	  propriedades	  
semântico-‐pragmáticas	  da	  construção	  [PEGAR(E)	  V2]	  no	  português	  brasileiro	  contemporâneo;	  
(2)	  buscar	  indícios	  que	  contribuam	  para	  a	  caracterização	  e	  a	  definição	  da	  função	  
desempenhada	  pelo	  verbo	  PEGAR	  nessa	  construção,	  através	  da	  análise	  quantitativa	  e	  
qualitativa	  de	  propriedades	  semântico-‐pragmáticas	  manifestadas	  pela	  construção.	  Para	  tanto,	  
fazemos	  uso	  de	  dados	  de	  fala	  extraídos	  dos	  corpora	  Discurso	  &	  Gramática	  referentes	  a	  Natal	  e	  
ao	  Rio	  de	  Janeiro.	  Esses	  dados	  foram	  codificados	  de	  acordo	  com	  cinco	  grupos	  de	  fatores	  de	  
natureza	  semântico-‐pragmática.	  Os	  resultados	  alcançados	  nos	  permitem	  concluir	  que	  PEGAR	  
desempenha,	  em	  75%	  das	  ocorrências,	  a	  função	  de	  indicar	  aspecto	  global,	  ressaltando	  traços	  
semântico-‐pragmáticos	  como	  pontualidade,	  subtaneidade	  e	  tomada	  de	  iniciativa.	  Nas	  demais	  
ocorrências,	  o	  verbo	  em	  questão	  parece	  ter	  tido	  seu	  uso	  ampliado	  da	  indicação	  de	  aspecto	  
global	  para	  a	  indicação	  do	  caráter	  pontual	  de	  etapas	  de	  certos	  procedimentos	  descritos	  pelo	  
falante,	  como	  em	  receitas	  culinárias,	  em	  que	  cada	  evento	  parece	  ser	  apresentado	  como	  um	  
ponto	  delimitado	  no	  desenvolvimento	  dos	  procedimentos	  relatados.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esse	  estudo	  centra-‐se	  na	  relação	  entre	  a	  educação	  inclusiva	  e	  a	  deficiência	  visual,	  
considerando	  os	  processos	  de	  ensino-‐aprendizagem	  relacionados	  às	  linguagens	  artísticas,	  
especificamente	  a	  fotografia,	  o	  qual	  se	  vincula	  à	  BASE	  DE	  PESQUISA	  SOBRE	  EDUCAÇÃO	  DE	  
PESSOAS	  COM	  NECESSIDADES	  ESPECIAIS,	  por	  intermédio	  da	  pesquisa	  ?educação	  inclusiva	  e	  
deficiência	  visual:	  as	  linguagens	  artísticas	  e	  os	  processos	  de	  ensino-‐aprendizagem	  de	  pessoas	  
com	  deficiência	  visual?.	  Assume	  como	  referência	  empírica	  o	  Instituto	  de	  Educação	  e	  
Reabilitação	  de	  Cegos	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (IERC),	  onde	  os	  sujeitos	  implicados	  nesse	  estudo	  
foram	  nove	  alunos	  cegos	  e	  com	  baixa	  visão	  do	  IERC,	  os	  quais	  participaram	  do	  curso	  de	  
fotografia,	  realizado	  no	  ano	  de	  2009.	  Para	  o	  processo	  de	  audiodescrição	  foram	  selecionadas	  
nove	  fotografias,	  uma	  de	  cada	  aluno,	  que	  teve	  os	  fundamentos	  do	  recurso	  como	  aporte	  
metodológico	  para	  a	  leitura	  imagética.	  A	  audiodescrição	  é	  um	  recurso	  de	  inclusão	  cultural	  e	  
social	  que	  vem,	  gradativamente,	  promovendo,	  no	  Brasil	  e	  no	  mundo,	  a	  acessibilidade	  das	  
pessoas	  com	  deficiência	  visual	  ao	  universo	  imagético,	  transformando	  imagens	  em	  palavras.	  A	  
audiodescrição	  reiterou	  a	  perspectiva	  de	  autonomia	  expressiva	  das	  pessoas	  com	  deficiência	  
visual	  que	  assumiram	  a	  autoria	  fotográfica,	  corroborando	  com	  o	  papel	  de	  inclusão	  cultural	  da	  
audiodescrição.	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  meio	  ao	  processo	  de	  desinstitucionalização	  em	  saúde	  mental	  no	  município	  de	  Natal/RN,	  a	  
maioria	  dos	  usuários	  dos	  serviços	  tem	  o	  itinerário	  restrito	  à	  residência	  e	  aos	  serviços	  de	  saúde.	  
O	  objetivo	  desta	  é	  mapear	  iniciativas	  de	  cultura/arte	  do	  município	  de	  Natal,	  nas	  quais	  os	  
usuários	  da	  rede	  substitutiva	  encontrem-‐se	  envolvidos.	  Por	  meio	  da	  abordagem	  qualitativa	  e	  
etnográfica,	  a	  investigação	  ocorreu	  em	  2	  etapas:	  1)mapeamento	  das	  iniciativas	  das	  quais	  os	  
usuários	  gostariam	  de	  participar	  ou	  participam	  2)traçar	  perfil	  das	  iniciativas	  citadas	  pelos	  
usuários	  na	  etapa	  1.	  Até	  o	  momento	  realizamos	  a	  etapa	  1,	  contando	  com	  74	  entrevistas	  semi-‐
estruturadas	  junto	  aos	  usuários	  de	  4	  dos	  serviços.	  Por	  meio	  da	  análise	  dos	  dados,	  formulamos	  
quatro	  categorias.	  A	  primeira	  corresponde	  às	  atividades	  em	  geral	  desenvolvidas	  pelos	  
usuários,	  na	  qual	  observamos:	  atividades	  domésticas,	  oficinas	  no	  CAPS,etc.	  Segunda	  categoria:	  
atividades	  de	  arte/cultura	  das	  quais	  já	  participaram,	  são	  elas:	  curso	  de	  bijouteria,	  dança,	  
participação	  em	  coral,	  etc.	  Terceira	  categoria:	  atividades	  de	  ate	  e	  cultura	  das	  quais	  gostariam	  
de	  participar,	  são	  elas:	  oficinas	  de	  música,	  dança,	  canto,etc.	  Quarta	  categoria:	  dificuldades	  em	  
participar:	  condição	  econômica	  desfavorável,	  aspectos	  do	  adoecimento,	  entre	  outras.	  A	  partir	  
dos	  resultados	  percebemos	  que	  muito	  precisa	  ser	  realizado	  para	  viabilizar	  os	  processos	  de	  
reinserção	  social	  de	  usuários	  da	  saúde	  mental,	  uma	  vez	  que	  a	  participação	  destes	  é	  restrita	  e	  
marcada	  pela	  exclusão.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objeto	  de	  estudo	  desta	  pesquisa	  é	  o	  verbo	  IR	  na	  perífrase	  [V1	  (E)	  V2],	  em	  que	  ele	  ocupa	  o	  
lugar	  de	  V1	  e	  funciona	  como	  uma	  espécie	  de	  verbo	  auxiliar.	  O	  lugar	  de	  V2	  pode	  ser	  ocupado	  
por	  qualquer	  verbo,	  que,	  por	  sua	  vez,	  funciona	  como	  verbo	  principal.	  Foi	  por	  meio	  do	  processo	  
de	  mudança	  linguística	  chamado	  de	  gramaticalização,	  em	  que	  itens	  lexicais	  passam	  a	  
desempenhar	  funções	  gramaticais,	  que	  IR	  veio	  a	  exercer	  tal	  função.	  Esse	  processo	  é	  
contemplado	  pelos	  estudos	  do	  funcionalismo	  linguístico	  norte-‐americano,	  referencial	  teórico	  
que	  fundamenta	  este	  trabalho.	  Nosso	  objetivo	  é	  analisar	  propriedades	  semântico-‐pragmáticas	  
que	  envolvem	  o	  uso	  da	  perífrase	  [V1	  (E)	  V2]	  no	  português	  brasileiro	  contemporâneo,	  com	  a	  
finalidade	  de	  descrever	  e	  definir	  a	  função	  que	  IR	  exerce	  dentro	  dela.	  Para	  tanto,	  coletamos	  63	  
dados	  dessa	  perífrase	  nos	  corpora	  Discurso	  &	  Gramática	  referentes	  à	  fala	  das	  cidades	  de	  Natal	  
(RN)	  e	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (RJ),	  e	  os	  analisamos	  quantitativa	  e	  qualitativamente,	  controlando	  
cinco	  grupos	  de	  fatores	  de	  natureza	  semântico-‐pragmática.	  Com	  base	  nos	  resultados	  obtidos,	  
concluímos	  que	  a	  função	  mais	  comum	  do	  verbo	  IR	  na	  perífrase	  [V1	  (E)	  V2]	  é	  a	  expressão	  de	  
aspecto	  global,	  com	  a	  indicação	  de	  traços	  como	  pontualidade,	  subtaneidade	  e	  tomada	  de	  
iniciativa.	  Todavia,	  levantamos	  a	  possibilidade	  de	  estar	  em	  progresso	  um	  avanço	  na	  
gramaticalização	  de	  IR,	  que	  pode	  estar	  tendo	  seu	  uso	  ampliado	  para	  novas	  funções,	  para	  além	  
da	  indicação	  de	  aspecto	  global.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  investigar	  se	  existe	  uma	  relação	  entre	  a	  percepção	  do	  
apoio	  social	  e	  a	  prevalência	  de	  sintomas	  depressivos	  em	  mães	  de	  recém-‐nascidos	  prematuros	  
hospitalizados.	  Para	  a	  investigação	  em	  questão	  utilizou-‐se	  os	  seguintes	  instrumentos:	  um	  
questionário	  biosociodemográfio,	  a	  Escala	  de	  Apoio	  Social	  e	  a	  Escala	  de	  Depressão	  Pós-‐Parto	  
de	  Edimburgo.	  As	  participantes	  foram	  sessenta	  mães	  de	  neonatos	  pré-‐termo	  hospitalizados	  
em	  duas	  instituições	  de	  referência	  para	  atendimento	  a	  gestação	  de	  alto-‐risco	  situadas	  em	  
Natal-‐RN,	  Brasil.	  	  Encontrou-‐se	  como	  resultado	  uma	  relação	  negativa	  entre	  o	  apoio	  social	  e	  os	  
sintomas	  depressivos	  (r	  =	  -‐	  0,32,	  p	  =	  0,01),	  o	  que	  indica	  que	  quanto	  melhor	  a	  percepção	  de	  
apoio,	  menor	  a	  sintomatologia	  depressiva,	  sendo	  o	  inverso	  também	  verdadeiro.	  Os	  referidos	  
resultados	  demonstram	  que	  o	  apoio	  social	  tem	  atuado	  como	  um	  potencial	  fator	  de	  proteção,	  
sendo	  relevante	  que	  a	  equipe	  de	  saúde	  esteja	  atenta	  aos	  aspectos	  biopsicossociais	  que	  
permeiam	  o	  contexto	  do	  nascimento	  pré-‐termo,	  seguido	  da	  hospitalização	  do	  neonato.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  ensino	  superior,	  no	  Brasil,	  tem	  sofrido	  intensas	  mudanças	  tendo	  em	  vista	  a	  influência	  de	  
políticas	  orientadas	  segundo	  preceitos	  neoliberais	  e	  sob	  uma	  perspectiva	  da	  globalização.	  
Nesse	  contexto,	  foi	  criado,	  por	  meio	  do	  decreto	  6.096/07,	  o	  Programa	  de	  Apoio	  a	  Planos	  de	  
Reestruturação	  das	  Universidades	  Federais	  ?	  REUNI	  ?	  com	  o	  objetivo	  de	  ampliar	  o	  acesso	  e	  a	  
permanência	  na	  educação	  superior.	  Está	  organizado	  em	  torno	  de	  diretrizes,	  dentre	  as	  quais	  se	  
encontram	  a	  mobilidade	  intra	  e	  interinstitucional,	  composta	  pela	  promoção	  da	  ampla	  
mobilidade	  estudantil	  mediante	  o	  aproveitamento	  de	  créditos	  e	  a	  circulação	  de	  estudantes	  
entre	  cursos	  e	  programas,	  e	  entre	  instituições	  de	  ensino	  superior.	  O	  estudo	  teve	  como	  objetivo	  
investigar	  como	  se	  deu	  a	  implantação	  desse	  Programa	  na	  UFRN,	  no	  que	  se	  refere	  à	  mobilidade	  
estudantil	  em	  cursos	  de	  graduação	  presenciais.	  Como	  procedimento	  de	  pesquisa	  utilizou-‐se	  da	  
pesquisa	  bibliográfica	  e	  documental	  e	  realização	  de	  entrevistas.	  A	  pesquisa	  nos	  permite	  
evidenciar	  um	  processo	  de	  crescimento	  da	  mobilidade	  estudantil,	  no	  período	  de	  2007	  a	  2010,	  
tanto	  na	  entrada	  de	  alunos	  estrangeiros	  quanto	  no	  envio	  de	  estudantes	  para	  instituições	  de	  
ensino	  superior	  de	  outros	  países.	  Os	  dados	  nos	  permitem	  concluir	  que	  a	  mobilidade	  estudantil	  
vem	  se	  desenvolvendo	  nos	  últimos	  anos,	  principalmente	  depois	  da	  implantação	  do	  REUNI,	  
atendendo,	  dessa	  forma,	  aos	  objetivos	  do	  Programa	  no	  que	  se	  refere	  às	  metas	  de	  
internacionalização.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa,	  em	  andamento,	  tem	  como	  material	  de	  análise	  o	  conteúdo	  da	  contribuição	  de	  
intelectuais	  acadêmicos	  nas	  páginas	  do	  Jornal	  Opinião,	  o	  principal	  veículo	  da	  imprensa	  
alternativa	  que	  fez	  oposição	  à	  ditadura	  militar-‐civil	  de	  1964-‐1985.	  O	  objetivo	  é	  mapear	  as	  
propostas	  desses	  intelectuais	  ao	  processo	  de	  construção	  da	  democracia	  no	  país,	  nos	  anos	  
1970.	  O	  referencial	  teórico	  se	  ancora	  em	  algumas	  das	  principais	  escolas	  contemporâneas	  da	  
democracia.	  A	  metodologia	  consiste	  numa	  seleção	  das	  matérias	  publicadas,	  para	  identificar	  as	  
noções-‐chave,	  os	  pressupostos	  teóricos	  e	  a	  adesão	  às	  escolas	  de	  democracia	  reveladas	  em	  
suas	  posturas	  ideológicas	  e	  propostas	  políticas.	  Os	  resultados	  até	  agora	  alcançados	  apontam	  
que	  F.	  H.	  Cardoso	  filia-‐se	  à	  democracia	  liberal	  com	  ênfase	  no	  reconhecimento	  de	  direitos	  civis,	  
políticos	  e	  sociais.	  J.	  A.	  Guilhon	  de	  Albuquerque	  também	  adere	  aos	  princípios	  da	  democracia	  
liberal,	  mas	  sua	  ênfase	  indica	  a	  necessidade	  de	  um	  sistema	  de	  partidos	  representativo	  da	  
sociedade	  civil.	  F.	  C.	  Weffort	  adere	  à	  social-‐democracia	  enfatizando	  a	  necessidade	  de	  
incorporar	  a	  classe	  trabalhadora	  ao	  sistema	  político.	  E	  por	  fim	  J.	  A.	  Moisés	  adere	  à	  democracia	  
participativa,	  insistindo	  no	  imperativo	  de	  reconhecimento	  das	  organizações	  sociais	  das	  classes	  
populares	  e	  na	  democratização	  interna	  dos	  partidos	  políticos,	  sobretudo	  do	  principal	  partido	  
de	  oposição,	  o	  MDB,	  que	  deveria	  se	  transformar	  num	  partido	  de	  massas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  pretende	  analisar	  as	  implicações,	  a	  partir	  das	  mudanças	  de	  padrões	  de	  
comportamento	  e	  pensamento,	  que	  ocorrem	  após	  a	  vivência	  de	  uma	  situação	  extrema	  e	  
crítica,	  como	  o	  processo	  de	  adoecimento	  e	  sua	  conseqüente	  cirurgia	  de	  transplante	  de	  
coração.	  Tendo	  como	  objetivo	  investigar	  como	  as	  mudanças	  ocorridas	  ao	  longo	  do	  processo	  
interferem	  na	  re-‐inserção	  dessas	  pessoas	  ao	  convívio	  social,	  após	  sua	  recuperação.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  quinze	  anos,	  a	  juventude	  vem	  ganhando	  espaço	  na	  mídia,	  nos	  debates	  públicos	  e	  
nas	  pesquisas	  acadêmicas.	  É	  uma	  etapa	  da	  vida	  que	  carrega	  sentido	  em	  si	  mesma,e	  na	  qual	  o	  
indivíduo	  processa	  de	  maneira	  mais	  intensa	  a	  sua	  trajetória	  e	  seus	  valores,buscando	  inserir-‐se	  
na	  vida	  social.	  É	  nela	  ainda	  que	  a	  violência	  mais	  incide	  em	  função,	  principalmente,	  das	  
desigualdades	  sociais.	  Essa	  peculiar	  exposição	  dos	  jovens	  às	  vulnerabilidades	  sociais	  expressa	  a	  
necessidade	  do	  desenvolvimento	  de	  políticas	  públicas	  para	  esse	  segmento,como	  é	  o	  Programa	  
Nacional	  de	  Inclusão	  de	  Jovens	  (ProJovem),	  que	  considera	  a	  juventude	  em	  sua	  diversidade,	  
reconhecendo	  seus	  direitos	  e	  deveres,	  por	  meio	  da	  elevação	  da	  escolaridade,	  qualificação	  
profissional	  e	  execução	  de	  ações	  comunitárias	  de	  interesse	  público.	  Objetivou-‐se	  discutir	  a	  
relação	  entre	  juventude	  e	  violência	  a	  partir	  da	  fala	  dos	  jovens	  participantes	  do	  ProJovem	  
Urbano.	  O	  método	  utilizado	  foi	  entrevistas	  semiestruturadas	  com	  os	  jovens	  e	  análise	  da	  
estrutura	  curricular	  do	  programa.	  Como	  resultados,	  encontrou-‐se	  a	  presença	  do	  tema	  
violência	  tanto	  na	  grade	  curricular	  quanto	  na	  fala	  dos	  jovens,	  nessa	  última,	  ela	  aparece	  
frequentemente	  na	  forma	  de	  exemplos,	  como:	  assalto,	  brigas,	  abuso	  sexual,	  dentre	  outros.	  
Conclui-‐se	  que	  as	  políticas	  públicas	  para	  os	  jovens	  devem	  levar	  em	  conta	  não	  só	  o	  contexto	  
micro,	  mas	  também	  o	  macrossocial	  no	  enfrentamento	  da	  vulnerabilidade	  social	  e,	  mais	  
especificamente,	  da	  violência	  juvenil.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  a	  nova	  estruturação	  do	  Estado	  brasileiro,	  no	  final	  dos	  anos	  1980	  e	  começo	  dos	  anos	  1990,	  
a	  Educação	  Especial	  passa	  por	  mudanças	  ideológicas.	  Passa-‐se	  do	  paradigma	  da	  integração	  
para	  o	  paradigma	  da	  inclusão,	  com	  possibilidades	  de	  acesso	  a	  todos	  na	  escola,	  inclusive	  os	  
alunos	  com	  deficiência.	  Com	  o	  paradigma	  da	  inclusão,	  a	  escola	  é	  o	  ambiente	  a	  ser	  
adaptado/modificado	  para	  receber	  todos	  os	  alunos	  indistintamente,	  sendo	  dever	  do	  Estado	  
assegurar	  esse	  direito.	  Dessa	  forma,	  a	  presente	  pesquisa	  possui,	  como	  principal	  objetivo,	  
analisar	  a	  visão	  dos	  alunos	  que	  apresentam	  deficiências	  (visual,	  auditiva,	  física,	  intelectual	  e	  
múltipla)	  sobre	  a	  educação	  que	  lhes	  é	  ministrada	  em	  classes	  regulares,	  situadas	  em	  
instituições	  de	  ensino	  municipais	  e	  particulares,	  em	  Natal/RN.	  A	  pesquisa	  teve	  caráter	  
quantitativo	  e	  qualitativo.	  O	  método	  utilizado	  foi	  a	  Pesquisa	  de	  Campo	  e	  o	  instrumento	  para	  a	  
construção	  dos	  dados	  foi	  a	  entrevista	  semiestruturada.	  Após	  analisarmos	  os	  depoimentos,	  
podemos	  perceber	  que	  muitos	  aspectos	  ainda	  têm	  que	  ser	  mudado,	  principalmente	  no	  que	  diz	  
respeito	  às	  barreiras	  arquitetônicas	  existentes	  nas	  escolas	  e	  à	  formação	  docente,	  com	  vistas	  à	  
quebra	  de	  barreiras	  atitudinais	  e	  pedagógicas.	  Constatamos	  também	  que,	  apesar	  do	  alto	  nível	  
de	  satisfação	  evidenciado	  por	  parte	  dos	  educandos	  investigados	  e	  das	  inúmeras	  leis	  e	  
documentos	  que	  apontam	  para	  uma	  educação	  inclusiva,	  muito	  ainda	  necessita	  ser	  realizado	  
para	  garantir	  o	  seu	  acesso	  e	  permanência,	  com	  qualidade,	  na	  escola.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  integra	  o	  projeto	  de	  pesquisa	  ?Experiências	  de	  políticas	  para	  APLs	  na	  
região	  Nordeste?	  e	  sintetiza	  os	  seus	  resultados.	  A	  pesquisa	  trata	  dos	  Arranjos	  Produtivos	  
Locais	  (APLs)	  enquanto	  experiências	  de	  políticas.	  O	  marco	  teórico	  é	  o	  recomendado	  pela	  Rede	  
de	  Pesquisa	  em	  Sistemas	  e	  Arranjos	  Produtivos	  e	  Inovativos	  Locais	  (REDESIST)	  e	  a	  metodologia	  
consta	  de	  revisão	  bibliográfica	  referente	  ao	  tema	  e	  sistematização	  de	  estudos	  ocorridos	  na	  
região	  nordeste.	  Os	  principais	  resultados	  indicam	  que	  todos	  os	  estados	  da	  região	  incluíram	  o	  
tema	  APLs	  nos	  seus	  Planos	  Plurianuais	  (PPAs)	  em	  2004,	  acompanhando	  a	  iniciativa	  do	  Governo	  
Federal;	  que	  o	  SEBRAE	  figura	  como	  um	  dos	  principais	  atores	  no	  apoio/promoção	  a	  APLs;	  e,	  que	  
as	  ações	  de	  apoio	  mais	  recorrentes	  são	  capacitação	  profissional/técnica,	  gestão,	  
associativismo/cooperativismo,	  comercialização,	  crédito,	  qualidade,	  adequação	  
fitossanitária/ambiental.	  Conclui-‐se	  que	  os	  órgãos	  de	  política	  têm	  amadurecido	  as	  suas	  visões	  
e	  se	  esforçado	  por	  desenhar	  ações	  mais	  próximas	  do	  enfoque.	  Todavia,	  alguns	  desafios	  devem	  
ser	  superados	  visando	  à	  sustentabilidade	  dos	  arranjos,	  como:	  a	  dificuldade	  dos	  apoiadores	  em	  
lidar	  com	  o	  conceito	  sistêmico	  de	  APLs;	  a	  limitação	  de	  recursos	  para	  apoio,	  o	  que	  estimula	  
enquadramentos	  que	  levam	  ao	  superdimensionamento	  dos	  arranjos;	  o	  insuficiente	  
aparelhamento	  dos	  Núcleos	  Estaduais	  de	  Apoio	  a	  APLs;	  e,	  a	  inexistência	  de	  sistemas	  de	  
acompanhamento	  e	  de	  avaliação	  das	  ações	  voltadas	  para	  APLs	  nos	  estados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  constitui	  elemento	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  ?A	  trajetória	  recente	  do	  
comércio	  exterior	  da	  Região	  Nordeste?	  e	  expõe	  os	  resultados	  alcançados	  até	  o	  momento,	  tais	  
como:	  a)	  a	  contribuição	  da	  região	  Nordeste	  e	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  para	  o	  comércio	  exterior	  do	  
país	  e	  da	  região;	  b)	  os	  principais	  produtos	  exportados	  pelo	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  
particular;	  e,	  c)	  os	  principais	  destinos	  de	  suas	  exportações.	  Os	  procedimentos	  metodológicos	  
adotados	  foram	  revisão	  da	  literatura	  acerca	  do	  processo	  de	  internacionalização	  da	  produção	  e	  
da	  inserção	  competitiva	  da	  região	  Nordeste	  e/ou	  aspectos	  relevantes	  ao	  tema	  em	  estudo;	  e,	  
levantamento	  e	  análise	  de	  dados	  de	  comércio	  da	  Região	  Nordeste,	  e	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
em	  particular,	  com	  base	  nas	  informações	  disponibilizadas	  pelo	  MDIC/SECEX.	  Os	  resultados	  
apontam	  para	  uma	  estrutura	  de	  comércio	  baseado	  em	  commodities	  agrícolas	  e	  industriais	  e	  
que	  o	  comércio	  exterior	  da	  região	  e	  do	  estado	  é	  realizado	  sobretudo	  com	  os	  Estados	  Unidos	  e	  
integrantes	  da	  União	  Européia.	  	  Ademais,	  o	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  apresenta	  redução	  de	  suas	  
exportações,	  em	  valores,	  a	  partir	  de	  2008,	  como	  também	  de	  sua	  participação	  no	  comércio	  
exterior	  da	  região.	  Conclui-‐se	  que	  a	  intensificação	  das	  relações	  comerciais	  com	  o	  mundo	  
perpassa	  por	  fatores	  que	  incluem	  desde	  incentivos	  aos	  produtos	  que	  garantem	  uma	  
sustentabilidade	  no	  mercado	  internacional	  bem	  como	  o	  fortalecimento	  de	  nichos	  de	  mercados	  
já	  conquistados	  e/ou	  busca	  por	  novos	  espaços	  no	  mercado	  externo.	  
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parte	  dela?	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  05	  de	  junho	  de	  2001	  foi	  fundada	  a	  Rede	  de	  Psicologia	  Ambiental	  Latino-‐Americana	  
(REPALA)	  com	  o	  objetivo	  de	  aproximar	  pesquisadores	  e	  demais	  interessados	  nos	  estudos	  das	  
relações	  pessoa-‐ambiente,	  proporcionando	  um	  espaço	  de	  interação	  interdisciplinar.	  Passados	  
10	  anos,	  ainda	  não	  havia	  sido	  feita	  uma	  pesquisa	  sobre	  seu	  conteúdo	  geral.	  O	  estudo	  a	  seguir	  
teve	  como	  objetivo	  principal	  coletar	  informações	  sobre	  os	  usuários	  da	  REPALA	  para	  verificar	  
quem	  são	  estes	  e	  que	  tipo	  de	  utilidade	  dão	  dela.	  Por	  via	  de	  um	  questionário	  online,	  foram	  
levantados	  os	  dados	  necessários.	  Dos	  282	  questionários	  enviados	  houve	  82	  respostas	  (29%).	  A	  
maior	  parte	  dos	  participantes	  é	  brasileira	  e	  concentra-‐se	  na	  faixa	  etária	  entre	  25	  e	  36	  anos,	  
possuindo	  pós-‐graduação,	  com	  a	  maior	  parcela	  destes	  em	  doutorado.	  A	  área	  de	  atuação	  mais	  
citada	  foi	  a	  psicologia,	  seguida	  de	  áreas	  que	  já	  dialogavam	  com	  a	  psicologia	  ambiental	  (ex.	  
arquitetura)	  com	  exceção	  da	  área	  de	  políticas	  públicas.	  Observou-‐se	  que	  a	  rede	  é	  reconhecida	  
pelos	  usuários	  como	  sendo	  muito	  útil	  para	  a	  troca	  de	  referências	  bibliográficas	  e	  para	  
discussões	  interdisciplinares.	  Porém,	  constatou-‐se	  que	  a	  maior	  parte	  dos	  respondentes	  não	  
costuma	  enviar	  mensagens,	  ou	  seja,	  os	  usuários	  assumem	  uma	  postura	  passiva	  diante	  da	  rede,	  
o	  que	  sinaliza	  uma	  mudança	  se	  considerada	  a	  proposta	  inicial	  da	  REPALA	  de	  interação	  entre	  os	  
membros.	  Conclui-‐se	  que,	  apesar	  desta	  mudança,	  ela	  cumpre	  seu	  objetivo	  inicial,	  sendo	  
considerada	  importante	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  área.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  referente	  trabalho	  teve	  início	  com	  a	  análise	  do	  gesto	  contido	  na	  cena	  teatral	  afro-‐brasileira	  e	  
seus	  principais	  desdobramentos	  nos	  diferentes	  modelos	  de	  representação	  cênica,	  incluindo:	  
palavra/texto;	  oralidade/vocalidade/performance;	  signo	  verbal/visual,	  buscando	  ainda	  analisar	  
as	  manifestações	  artísticas	  populares	  e	  sua	  estética	  com	  relação	  ao	  corpo-‐texto.	  Para	  tanto,	  a	  
metodologia	  se	  aplicou	  na	  investigação	  in	  loco	  da	  dança	  do	  espontão,	  identificando	  as	  
matrizes	  culturais	  nela	  contidas,	  principalmente	  no	  que	  se	  refere	  à	  identidade,	  ao	  corpo,	  ao	  
gesto,	  à	  performance	  e	  à	  diáspora.	  A	  partir	  dessa	  análise,	  foi	  visto	  uma	  diferenciação	  entre	  o	  
corpo	  e	  o	  figurino	  que	  se	  modificam	  de	  região	  para	  região,	  causando	  uma	  interrogação	  sobre	  a	  
questão	  da	  relação	  entre	  o	  signo	  visual	  e	  o	  signo	  gestual,	  	  focando	  o	  nosso	  olhar	  para	  a	  
questão	  do	  figurino	  enquanto	  máscara	  corpórea.	  Dentro	  dessa	  abordagem	  procurou-‐se	  
analisar	  as	  matrizes	  corporais	  nos	  rituais	  de	  iniciação	  das	  Oiás	  (iniciadas	  no	  santo)	  no	  
Candomblé	  e	  as	  escrituras	  corporais	  de	  tribos	  de	  algumas	  regiões	  da	  África,	  em	  específico	  os	  
Suma,	  tribo	  africana	  da	  região	  da	  Etiópia,	  através	  de	  imagens	  feitas	  pelo	  fotógrafo	  Hans	  
Silvester	  e	  das	  fotógrafas	  Carol	  Beckwith	  e	  Angela	  Fisher.	  Dentro	  dessa	  abordagem,verificou-‐se	  
uma	  estreita	  relação	  entre	  o	  conceito	  de	  corpo,	  de	  performance	  e	  de	  máscara,	  através	  dos	  
quais	  é	  possível	  articular	  imagens,	  escrituras	  corporais	  	  e	  textuais	  de	  ambos	  os	  grupos	  
estudados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  nosso	  estudo	  tem	  por	  objetivo	  analisar	  as	  causas	  que	  impedem	  a	  expansão	  das	  relações	  
comerciais	  que	  amparam	  o	  Turismo	  praticado	  em	  Natal	  -‐	  RN.	  O	  universo	  da	  pesquisa	  limita-‐se	  
aos	  hotéis	  localizados	  ao	  longo	  da	  Via	  Costeira,	  uma	  das	  principais	  áreas	  turísticas	  da	  cidade.	  	  
Diante	  do	  contexto	  econômico	  atual	  o	  Turismo	  vem	  ganhando	  espaço,	  e	  devido	  ao	  seu	  efeito	  
multiplicador	  marcante,	  o	  turismo	  pode-‐se	  dá	  em	  um	  local	  específico,	  mas	  depende	  de	  uma	  
cadeia	  de	  outras	  atividades	  que	  lhes	  dão	  o	  suporte	  necessário	  ao	  seu	  acontecimento,	  por	  isso	  
apresenta	  aportes	  importantes	  ao	  fortalecimento	  econômico	  do	  lugar	  onde	  está	  inserido.	  Logo	  
o	  valor	  desta	  pesquisa	  está	  essencialmente	  atrelado	  à	  compreensão	  das	  relações	  
socioespaciais	  estabelecidas	  através	  do	  Turismo	  praticado	  em	  Natal.	  Tornando-‐se	  necessário	  a	  
espacialização	  dos	  fluxos	  que	  sustentam	  essa	  economia,	  buscando	  uma	  abordagem	  sobre	  os	  
aspectos	  que	  motivam	  a	  concentração	  de	  compras	  na	  própria	  capital,	  o	  papel	  do	  atravessador	  
nesse	  processo	  e	  a	  omissão	  do	  produtor.	  Respondendo	  tais	  questões,	  de	  que	  forma	  o	  Turismo	  
age	  em	  Natal?	  	  Por	  que	  é	  mais	  atraente	  para	  os	  hotéis	  a	  compra	  direta	  na	  própria	  cidade	  do	  
que	  ao	  produtor?	  Como	  essa	  atividade	  pode	  favorecer	  no	  fortalecimento	  da	  economia	  de	  
Natal	  e	  de	  cidades	  produtoras?	  A	  partir	  desse	  entendimento	  buscamos	  indicar	  ações	  que	  
possam	  fortalecer	  a	  relação	  direta	  entre	  os	  produtores	  e	  os	  hotéis,	  eliminado	  obstáculos	  que	  
impedem	  o	  transbordamento	  do	  Turismo	  praticado	  na	  capital	  potiguar.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  de	  Identificar	  e	  discutir	  fatores	  organizacionais	  e	  sociais	  na	  
atividade	  pesqueira	  entre	  os	  pescadores	  e	  a	  Colônia	  de	  Pescadores	  Z	  34.	  A	  presente	  pesquisa	  
faz	  parte	  de	  um	  projeto	  mais	  amplo	  intitulado	  ?Estudos	  Etnográficos	  de	  Algumas	  Comunidades	  
Pesqueiras	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  e	  Vizinhanças?	  que	  vem	  sendo	  realizada,	  desde	  2008,	  na	  
comunidade	  de	  Pesca	  de	  São	  Miguel	  do	  Gostoso	  (Litoral	  Norte	  do	  RN).	  Utilizamos	  a	  observação	  
direta	  complementada	  pela	  entrevista,	  o	  registro	  fotográfico,	  caderno	  de	  campo	  para	  
anotações	  e	  gravador.	  	  Através	  do	  processo	  de	  implantação	  da	  Colônia	  Z-‐34,	  tanto	  o	  
presidente,	  como	  os	  pescadores	  se	  adaptaram	  ao	  modelo	  das	  leis	  e	  aos	  serviços	  oferecidos	  
para	  torná-‐los	  associados	  com	  direitos,	  deveres	  e	  obrigações.	  	  Nesta	  troca	  de	  relações,	  há	  
possibilidades	  de	  trazer	  benefícios	  diante	  dos	  órgãos	  do	  Estado	  que	  sustentam	  a	  Colônia	  e	  a	  
amparam	  através	  de	  suas	  instituições	  (Federal	  e	  Estadual).	  Diante	  dos	  relacionamentos	  
estabelecidos	  entre	  Pescadores	  e	  a	  Entidade	  Representativa,	  concluímos	  que,	  apesar	  da	  pouca	  
participação	  dos	  associados,	  ou	  não	  participação,	  nas	  atividades	  sociais	  e	  administrativas	  da	  
Colônia	  de	  pesca	  Z-‐34,	  as	  mudanças	  favorecem	  à	  participação	  e	  ao	  diálogo	  para	  com	  a	  
categoria.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Colônia	  de	  pesca,	  pescador	  artesanal,	  representação,	  relações	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0184	  

TÍTULO:	  ESTUDO	  DO	  ETHOS	  DISCURSIVO	  DOS	  PESQUISADORES	  BRASIELIROS	  DAS	  ÁREAS	  DE	  
LINGUÍSTICA	  E	  LETRAS	  NO	  TEXTO	  INTRODUTÓRIO	  DO	  CURRICULO	  LATTES	  

AUTOR:	  DANIELLE	  BRITO	  DA	  CUNHA	  

ORIENTADOR:	  CLEIDE	  EMILIA	  FAYE	  PEDROSA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Trabalhamos	  com	  a	  investigação	  dos	  curriculum	  vitae	  lattes	  para	  identificar	  como	  ocorrem	  as	  
convenções	  de	  	  venda	  da	  imagem	  do	  sujeito	  .	  O	  curriculum	  vitae	  lattes,	  desenvolvido	  pelo	  
CNPq,	  configurou-‐se,	  na	  última	  década,	  como	  a	  principal	  ferramenta	  de	  consulta	  acadêmica	  
para	  alunos,	  professores	  e	  gestores.	  Em	  razão	  de	  seus	  padrões	  e	  funcionalidade	  eficientes,	  o	  
CVL	  tem	  extrapolado	  essa	  esfera	  acadêmica	  e	  se	  lançado	  no	  mercado	  capitalista	  cognicista	  
como	  fonte	  publicitária,	  forçando	  a	  identidade	  desses	  atores	  a	  serem	  reinventadas	  e	  
adaptadas	  às	  cobranças	  mercadológicas.	  O	  corpus	  selecionado	  teve	  por	  base	  textos	  
introdutórios	  do	  currículo	  lattes	  informados	  pelo	  autor.	  Selecionamos	  uma	  amostra	  de:	  textos	  
introdutórios	  do	  CVL	  dos	  pesquisadores	  da	  área	  de	  Linguística,	  Letras	  e	  Artes	  (código	  CNPQ	  
80000002)	  nos	  cursos	  de	  Linguística	  (8010000)	  ou	  Letras	  (80200001)	  com	  titulação	  de	  
doutorado	  (e\ou	  Pós-‐doutorado)	  das	  universidades	  federais	  do	  nordeste	  (seriam	  10	  textos	  
aleatórios	  por	  departamento,	  entretanto,	  alguns	  departamentos	  foram	  dificeis	  de	  localizar	  o	  
que	  nos	  limitou	  o	  acesso	  e	  consequentemente	  o	  corpus).	  Na	  análise,	  a	  Abordagem	  Sociológica	  
e	  Comunicacional	  do	  Discurso,	  ASCD,	  (Pedrosa,	  2011,	  2012,	  a,	  b,	  c)	  nos	  permitirá	  classificar	  o	  
sujeito	  que	  encontramos	  nesses	  discursos.	  Os	  primeiros	  resultados	  indicam	  que	  há,	  mesmo	  
diante	  de	  um	  modelo	  (engessado)	  de	  gênero	  acadêmico,	  uma	  variedade	  de	  sujeito	  a	  depender	  
da	  escolha	  do	  ator	  em	  construir	  seu	  texto.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  psicologia	  educacional	  ao	  longo	  dos	  anos	  tem	  ocupado	  grande	  espaço	  na	  área	  da	  educação.	  
A	  utilização	  dos	  conhecimentos	  da	  psicologia	  no	  âmbito	  da	  educação	  e	  formação	  docente	  
pode	  levar	  ao	  psicologismo	  e	  a	  análise	  individualista	  das	  funções	  psíquicas,	  do	  
desenvolvimento	  humano	  e	  dos	  processos	  de	  ensino	  e	  aprendizagem.	  Mas,	  por	  outro	  lado,	  
pode	  revelar	  conhecimentos	  capazes	  de	  colaborar	  para	  a	  melhoria	  dos	  processos	  de	  ensino.	  
Isto	  mostra	  a	  complexidade	  das	  relações	  entre	  a	  psicologia	  e	  educação.	  O	  objetivo	  deste	  
trabalho	  foi	  descrever	  como	  as	  teorias	  de	  base	  interacionista	  influenciam	  nas	  formas	  de	  
organização	  do	  ensino	  na	  escola	  como	  e	  isso	  é	  refletido	  na	  prática	  docente.	  Este	  estudo	  ?	  uma	  
pesquisa	  bibliográfica	  ?	  	  teve	  como	  objetivo	  principal	  discutir	  as	  concepções	  de	  aprendizagem,	  
notadamente	  de	  base	  interacionista,	  e	  suas	  implicações	  para	  os	  processos	  de	  ensino	  na	  escola.	  
Estudamos	  três	  abordagens	  consideradas	  interacionistas:Vygotsky,Piaget,	  e	  Wallon.Vygotsky	  
defendia	  que	  o	  sujeito	  aprende	  em	  virtude	  da	  imersão	  cultural	  e	  histórica	  que	  possibilita	  
experiências	  de	  aprendizagem.	  Piaget	  defendia	  que	  o	  próprio	  ser	  humano	  constrói	  seu	  
conhecimento,	  através	  das	  interações	  com	  os	  objetos.	  E	  Wallon	  buscava	  entender	  o	  psiquismo	  
humano	  dando	  ênfase	  aos	  domínios	  afetivo,	  cognitivo	  e	  motor.	  O	  papel	  do	  docente	  nas	  
abordagens	  interacionistas	  é	  valorizar	  os	  conhecimentos	  prévios	  dos	  alunos	  e	  sua	  atividade,	  no	  
contexto	  de	  salas	  de	  aula	  que	  fomentem	  o	  diálogo	  e	  as	  trocas	  interpessoais.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  movimento	  iluminista	  teve	  um	  papel	  fundamental	  na	  Europa.	  O	  iluminismo	  permitiu	  
mudanças	  na	  mentalidade	  do	  Homem	  na	  passagem	  do	  período	  medieval	  para	  o	  moderno.	  Em	  
Portugal,	  a	  cultura	  das	  luzes	  teve	  seu	  principal	  papel	  relacionado	  às	  mudanças	  no	  sistema	  de	  
ensino,	  promovidas	  não	  só	  pelas	  reformas	  pombalinas,	  mas	  também	  pela	  Coroa	  portuguesa,	  a	  
qual	  fundou	  novas	  instituições	  de	  ensino,	  que	  propunham	  discussões	  inovadoras	  entre	  a	  
ciência	  e	  a	  religião	  (Academia	  Real	  de	  Historia).	  Apesar	  de	  o	  movimento	  iluminista	  ter	  possuído	  
maior	  impacto	  e	  difusão	  no	  mundo	  europeu,	  também	  teve	  reflexos	  em	  outros	  locais,	  inclusive	  
no	  Brasil,	  pois	  se	  tratava	  de	  um	  movimento	  cosmopolita,	  que	  provocou	  mudanças	  também	  na	  
América	  portuguesa,	  e	  teve	  a	  participação	  de	  seus	  indivíduos.	  Dessa	  forma,	  é	  interessante	  
observar	  como	  as	  mudanças	  de	  mentalidades,	  e	  as	  renovações	  cientificas	  e	  filosóficas,	  
culminaram	  em	  novas	  concepções	  relacionadas	  à	  política	  agrária	  no	  Brasil.	  Assim,	  esta	  
pesquisa	  pretende	  fazer	  uma	  ligação	  entre	  as	  novas	  mentalidades	  do	  século	  XVIII	  e	  as	  
propostas	  reformadoras	  em	  relação	  à	  política	  agrária	  para	  a	  colônia.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  é	  uma	  investigação	  das	  formas	  de	  pensar	  e	  sentir	  a	  saudade	  na	  poesia	  de	  
Manuel	  Bandeira	  durante	  o	  primeiro	  momento	  de	  sua	  poesia,	  que	  compreende	  suas	  primeiras	  
quatro	  obras	  (A	  Cinza	  das	  Horas,	  Carnaval,	  O	  Ritmo	  Dissoluto	  e	  Libertinagem).	  Durante	  esta	  
investigação,	  analisamos,	  através	  do	  estudo	  de	  um	  caso,	  as	  formas	  com	  que	  consciências	  e	  
sensibilidades	  saudosistas	  se	  apresentam	  naquilo	  que	  pode	  ser	  chamado	  de	  "Genius	  
Litterarius"	  -‐	  o	  poder	  gerativo	  da	  linguagem	  em	  um	  determinado	  período	  histórico	  
(GREENBLATT,	  2005)	  -‐	  do	  início	  do	  século	  XX.	  Tratamos	  aqui	  de	  um	  período	  no	  qual	  a	  saudade	  
constituía	  uma	  determinada	  forma	  de	  perceber	  a	  passagem	  do	  tempo,	  tornando-‐se	  uma	  força	  
atuante	  na	  subjetividade	  de	  diversos	  outros	  escritores,	  eruditos	  e	  intelectuais	  de	  seu	  tempo,	  a	  
sensibilidade	  saudosista	  de	  Manuel	  Bandeira	  torna-‐se	  um	  elemento	  de	  sua	  biografia,	  ligado	  à	  
vida	  que	  lhe	  fora	  tirada	  pela	  sua	  condição	  de	  tísico.	  No	  entanto,	  esta	  forma	  particular	  de	  sentir	  
a	  saudade	  veio	  cruzar-‐se	  com	  a	  de	  um	  outro	  grupo:	  a	  dos	  partidários	  do	  regionalismo	  
tradicionalista	  (em	  especial,	  Gilberto	  Freyre	  e	  José	  Lins	  do	  Rego)	  para	  os	  quais	  a	  escrita	  se	  
torna	  um	  bálsamo	  para	  o	  declínio	  que	  lhes	  assola:	  aquele	  de	  um	  mundo	  patriarcal.	  De	  um	  
encontro	  da	  escrita	  com	  a	  doença	  e	  o	  declínio,	  surge	  o	  Livro	  do	  Nordeste,	  arcabouço	  de	  
práticas	  e	  discursos	  ligados	  a	  uma	  ?era	  de	  ouro?,	  o	  regime	  patriarcal	  e	  escravista	  que	  ruiu	  com	  
o	  fim	  do	  período	  imperial.	  
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Resumo:	  	  

	  

Trabalhar	  os	  conteúdos	  de	  língua	  materna	  de	  uma	  forma	  crítica	  e	  contextualizada	  nem	  sempre	  
é	  possível,	  uma	  vez	  que	  existem	  estruturas	  e	  planejamentos	  nas	  escolas	  que	  não	  permitem	  a	  
reflexão	  sobre	  o	  uso	  da	  linguagem.	  Considerando	  a	  atual	  situação,	  essa	  pesquisa	  objetiva	  
abordar	  o	  papel	  dos	  gêneros	  textuais/discursivos	  nos	  projetos	  de	  letramento	  como	  uma	  
alternativa	  didático-‐pedagógica,	  enfatizando	  a	  agência	  e	  a	  inclusão	  social.	  Os	  aspectos	  
metodológicos	  estão	  classificados	  no	  paradigma	  quali-‐quantitativo	  interpretativista	  de	  cunho	  
etnográfico.	  Os	  instrumentos	  para	  a	  geração	  dos	  dados	  foram:	  diários	  de	  campo,	  gravações	  em	  
áudio,	  fotos,	  produções	  textuais	  dos	  alunos	  e	  questionário	  fechado.	  O	  projeto	  de	  letramento	  
foi	  desenvolvido	  em	  uma	  turma	  de	  2ª	  série	  noturna	  do	  Ensino	  Médio	  em	  uma	  escola	  da	  rede	  
pública	  de	  Natal/RN	  e	  visou	  despertar	  nos	  alunos	  o	  interesse	  pela	  leitura	  e	  pela	  escrita,	  
entendendo	  que	  a	  apropriação	  dessas	  práticas	  contribui	  para	  a	  formação	  do	  indivíduo	  como	  
?agente?	  de	  letramento,	  ou	  seja,	  representam	  instrumentos	  por	  meio	  dos	  quais	  o	  estudante	  
pode	  (re)criar	  a	  sua	  identidade	  no	  mundo.	  Esse	  trabalho	  contribuiu	  muito	  para	  a	  integração	  
entre	  a	  universidade	  e	  a	  escola	  pública.	  A	  qualidade	  das	  aulas	  melhorou	  bastante,	  mas	  é	  
preciso	  ter	  a	  consciência	  de	  que	  essas	  ações	  representaram	  um	  ponto	  de	  partida	  e	  que	  o	  
ensino	  de	  língua	  materna	  precisa	  continuar	  a	  ser	  feito	  de	  modo	  contextualizado	  e	  crítico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  a	  presente	  pesquisa	  ?Impactos	  socioambientais	  e	  políticas	  de	  gestão	  pública:	  O	  turismo	  
residencial	  no	  polo	  turístico	  Costa	  das	  Dunas?	  objetiva-‐se	  analisar	  e	  caracterizar	  a	  
internacionalização	  do	  turismo	  residencial	  no	  Polo	  Costa	  das	  Dunas,	  tendo	  em	  vista	  que	  esse	  
segmento	  tem	  crescido	  de	  forma	  acelerada.	  O	  turismo	  é	  uma	  das	  principais	  atividades	  
econômicas	  que	  está	  relacionada	  as	  modificações	  ocorridas	  nas	  zonas	  costeiras	  potiguar,	  que	  
passou	  de	  uma	  área	  anteriormente	  dedicada	  à	  atividade	  pesqueira	  e	  a	  agropecuária	  para	  uma	  
zona	  de	  lazer	  e	  entretenimento	  de	  turistas	  nacionais	  e	  internacionais,	  que	  buscam	  um	  refúgio	  
e	  uma	  alternativa	  de	  vida.	  Com	  isso	  é	  perceptível	  as	  modificações	  decorrentes	  deste	  
segmento,	  tanto	  no	  âmbito	  ambiental	  quanto	  no	  socioeconômico	  e,	  por	  isso,	  este	  trabalho	  
busca	  apresentar	  resultados	  da	  pesquisa	  realizada	  no	  polo	  supracitado,	  mais	  especificamente	  
nos	  municípios	  de	  Tibau	  do	  Sul	  e	  Touros,	  assim	  como	  apresentar	  as	  políticas	  públicas	  voltadas	  
para	  este	  segmento,	  principalmente	  o	  PRODETUR	  NE.	  O	  turismo	  de	  segunda	  residência	  traz	  
resultados	  tanto	  positivo	  quanto	  negativo	  para	  um	  município,	  além	  de	  provocar	  uma	  certa	  
alienação	  da	  população	  local,	  que	  por	  vezes	  não	  conseguem	  identificar	  os	  males	  causados	  por	  
esta	  atividade,	  como	  o	  aumento	  da	  violência,	  a	  segregação	  socioespacial,	  pois	  muitas	  das	  
vezes	  as	  políticas	  implementadas	  nos	  municípios	  não	  levam	  em	  conta	  a	  realidade	  local.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Arte	  Popular	  é	  significadamente	  marcante	  no	  Nordeste	  e,	  em	  particular,	  no	  Rio	  Grande	  do	  
Norte.	  O	  colecionador	  Antônio	  Marques	  de	  Carvalho	  Júnior	  guarda,	  em	  Natal,	  um	  acervo	  de	  
mais	  de	  3.500	  peças	  datadas	  do	  século	  XVII	  aos	  dias	  atuais,	  entre	  santos,	  ex-‐votos,	  
personagens	  e	  cenas	  diversas,	  muitas	  das	  quais	  de	  caráter	  popular.	  Os	  ex-‐votos	  (objetos	  
deixados	  em	  santuários	  em	  agradecimento	  a	  graças	  alcançadas),	  tanto	  pelo	  número	  de	  peças,	  
quanto	  pelo	  valor	  estético,	  representam	  uma	  parcela	  importante	  desse	  segmento.	  No	  âmbito	  
do	  presente	  trabalho	  foram	  inventariados,	  catalogados	  e	  registrados	  fotograficamente	  460	  ex-‐
votos	  escultóricos	  de	  Antônio	  Marques,	  coletados	  em	  diversos	  santuários	  do	  RN,	  desde	  a	  
década	  de	  1980.	  A	  organização	  e	  sistematização	  das	  informações	  permitiu	  aprofundar	  a	  
investigação	  sobre	  as	  peças,	  revelando	  dados	  geralmente	  esquecidos	  dos	  trabalhos	  que	  
privilegiam	  a	  função	  religiosa,	  cultural	  e	  social	  dos	  ex-‐votos.	  Assim,	  foi	  possível	  descrever	  as	  
técnicas	  e	  os	  temas	  utilizados,	  determinando	  as	  relações	  entre	  as	  diferentes	  categorias	  
descritas.	  Também	  foi	  feita	  uma	  análise	  estilística	  das	  obras,	  buscando-‐se	  compreender	  os	  
significados	  das	  formas	  encontradas	  (estilizadas,	  em	  sua	  grande	  maioria,	  mas	  também	  com	  
alguns	  exemplos	  de	  estética	  naturalista).	  Enfim,	  foram	  identificadas	  obras	  com	  características	  
técnicas,	  iconográficas	  e	  estéticas	  muito	  próximas,	  que	  sugerem	  um	  mesmo	  autor,	  sendo	  esse	  
indício	  muito	  importante	  para	  o	  estudo	  das	  peças,	  geralmente	  anônimas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  trata-‐se	  de	  uma	  investigação	  sobre	  as	  representações	  dos	  profissionais	  de	  saúde	  
sobre	  a	  interrupção	  voluntária	  de	  gravidez	  na	  Maternidade	  Escola	  Januário	  Cicco,	  situada	  em	  
Natal-‐RN.	  Os	  objetivos	  deste	  trabalho	  consistem	  em	  alcançar	  uma	  reflexão	  sobre	  as	  relações	  
estabelecidas	  por	  parte	  desses	  profissionais	  com	  as	  pacientes	  que	  chegam	  a	  este	  hospital	  em	  
situações	  de	  abortamento	  considerando	  os	  elementos	  presentes	  em	  seus	  discursos,	  práticas	  e	  
experiências	  relatadas,	  além	  de	  uma	  compreensão	  de	  como	  se	  dá	  o	  atendimento	  a	  esses	  casos	  
no	  dia-‐a-‐dia	  do	  hospital	  pesquisado.	  Os	  resultados	  obtidos	  trazem	  apontamentos	  sobre	  como	  
os	  sujeitos	  investigados	  se	  posicionam	  em	  relação	  às	  mulheres	  que	  optam	  por	  interromper	  
uma	  gestação	  e	  como	  suas	  representações	  acerca	  dessas	  mulheres	  se	  refletem	  em	  suas	  
práticas	  laborais	  cotidianas.	  No	  plano	  metodológico,	  a	  investigação	  foi	  feita	  a	  partir	  de	  
observação	  participante,	  entrevistas	  semi	  estruturadas	  e	  abertas,	  conversas	  informais	  e	  
pesquisas	  realizadas	  em	  textos	  teóricos	  e	  em	  outros	  trabalhos	  sobre	  o	  tema.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  estudo	  investigou	  o	  impacto	  da	  escrita	  colaborativa	  mediada	  pelo	  Google	  Docs	  
sobre	  o	  desenvolvimento	  da	  acurácia	  gramatical	  de	  aprendizes	  de	  inglês	  em	  uma	  universidade	  
federal	  brasileira.	  Os	  aprendizes	  foram	  expostos	  a	  uma	  experiência	  híbrida:	  (a)	  um	  tutorial	  e	  
prática	  de	  escrita	  colaborativa	  de	  flash	  fiction	  duas	  vezes	  por	  semana,	  em	  sala	  de	  aula;	  e	  (b)	  a	  
escrita	  colaborativa	  de	  três	  histórias	  flash	  fiction,	  fora	  de	  sala	  de	  aula,	  online,	  durante	  um	  
semestre	  letivo.	  O	  Google	  Docs	  permite	  que	  os	  usuários	  criem	  e	  editem	  textos	  
colaborativamente,	  através	  da	  internet.	  A	  primeira	  e	  a	  última	  história	  dos	  alunos	  foram	  
analisadas	  em	  termos	  de	  acurácia	  gramatical	  -‐	  número	  de	  erros	  a	  cada	  cem	  palavras.	  As	  
impressões	  dos	  participantes	  sobre	  a	  experiência	  foram	  coletadas	  por	  meio	  de	  um	  
questionário.	  Os	  dados	  quantitativos	  mostraram	  que	  o	  nível	  de	  acurácia	  gramatical	  dos	  alunos	  
aumentou	  significativamente	  durante	  o	  semestre.	  Os	  resultados	  foram	  interpretados	  como	  
evidência	  de	  que	  a	  prática	  de	  escrita	  mediada	  pela	  tecnologia	  -‐	  neste	  caso,	  o	  Google	  Docs	  -‐	  
aliada	  ao	  engajamento	  dos	  alunos	  em	  corrigir	  o	  trabalho	  do	  outro,	  pode	  tê-‐los	  ajudado	  a	  
perceber	  os	  seus	  próprios	  erros	  e	  a	  corrigi-‐los	  ao	  longo	  do	  processo	  (SCHMIDT,	  1990,	  1995;	  
SCHMIDT;	  FROTA,	  1986;	  SWAIN,	  1995).	  Os	  resultados	  qualitativos,	  pela	  análise	  das	  impressões	  
dos	  alunos	  acerca	  do	  processo,	  também	  mostraram	  a	  utilidade	  da	  escrita	  colaborativa	  
mediada	  pela	  tecnologia	  no	  ensino-‐aprendizagem	  de	  LA.	  
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Resumo:	  	  

	  

Mestre	  Graciliano	  Ramos	  construiu	  um	  livro	  classificado	  como	  infanto-‐juvenil,	  coadunando-‐se	  
com	  as	  histórias	  já	  bastante	  divulgadas	  das	  aventuras	  de	  Pedro	  Malazarte	  e	  do	  Barão	  de	  
Münchhausen.	  No	  entanto,	  a	  obra	  do	  alagoano,	  ?Histórias	  de	  Alexandre?,	  tem	  a	  marca	  de	  seu	  
estilo	  na	  linguagem	  fácil	  e	  de	  resgate	  da	  cultura	  nordestina.	  O	  escritor	  Graciliano,	  resgatando	  a	  
cultura	  de	  sua	  região,	  trouxe	  à	  tona	  também	  suas	  memórias	  de	  infância,	  outrora	  publicadas	  
legitimamente	  num	  livro	  de	  memórias	  (Infância,	  2010).	  Porém,	  em	  ?Histórias	  de	  Alexandre?,	  o	  
mestre	  Graça	  literaturiza	  aquilo	  que	  ouviu,	  aprendeu	  e	  apreendeu	  desde	  a	  infância.	  
Ressaltando	  que	  as	  aventuras	  loroteiras	  pertencem	  à	  cultura	  popular,	  lembremos	  que	  o	  
ressabiado	  escritor	  nos	  mostra	  que	  seu	  papel	  nesse	  livro	  foi	  apenas	  o	  de	  um	  ghost	  writer	  da	  
voz	  popular:	  por	  prezar	  demais	  pela	  originalidade	  de	  seus	  escritos,	  ele	  não	  desejou	  dar	  como	  
seu	  o	  que	  pertencia	  ao	  povo	  e	  à	  cultura	  do	  nordeste.	  Nesse	  resgate	  da	  pobre	  gente	  da	  roça,	  
Graciliano	  foge	  dos	  moldes	  da	  literatura	  da	  seca	  e	  nos	  traz	  a	  gente	  do	  brejo:	  pobre,	  mas	  com	  
voz,	  possibilitando-‐lhes	  as	  viagens	  e	  distrações	  oferecidas	  pelas	  aventuras	  reais	  ou	  fictícias	  do	  
contador	  Alexandre.	  A	  pesquisa	  em	  questão	  buscou	  e	  conseguiu	  fazer	  a	  correlação	  entre	  o	  que	  
é	  biografia	  e	  o	  que	  é	  literatura,	  tendo	  como	  aportes	  teóricos	  estudos	  sobre	  a	  oralidade,	  as	  
várias	  formas	  de	  letramento,	  marxismo	  e	  filosofia	  da	  linguagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  apresenta	  os	  resultados	  da	  pesquisa	  de	  iniciação	  científica:	  ?Memória	  da	  
formação	  de	  professores	  de	  EJA	  no	  RN?,	  parte	  do	  Núcleo	  de	  Referência	  em	  História	  e	  Memória	  
na	  Educação	  de	  Jovens	  e	  Adultos	  (NUHMEJA).	  Foram	  feitas	  entrevistas	  com	  professores	  que	  
atuaram	  na	  experiência	  de	  educação	  popular	  Campanha	  ?De	  Pé	  No	  Chão	  Também	  se	  Aprende	  
a	  Ler?	  (1961-‐64),	  que	  geraram	  depoimentos	  sobre	  suas	  práticas	  pedagógicas	  e	  de	  formação	  
continuada,	  valorizando	  o	  saber	  dos	  professores	  como	  produtores	  de	  um	  conhecimento	  
produzido	  a	  partir	  da	  vivência	  da	  prática	  pedagógica	  (TARDIF,	  2002).	  O	  trabalho	  associa	  se	  a	  
um	  sistema	  de	  estudos	  de	  grupos	  temáticos	  do	  NUHMEJA	  e	  estudos	  individuais.	  Por	  meio	  das	  
entrevistas,	  percebemos	  que	  se	  formaram	  diferentes	  perfis	  de	  professores	  que	  oscilam	  entre	  
uma	  postura	  mais	  reflexiva	  dinamizada	  pela	  prática,	  e	  uma	  postura	  mais	  tradicional,	  variando	  
possivelmente	  de	  acordo	  com	  o	  espaço,	  tempo,	  formação	  e	  experiências	  dos	  professores.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  ?A	  Arte	  do	  Encontro?	  teve	  como	  objetivo	  investigar	  a	  relação	  ativa	  que	  existe	  entre	  
atores	  e	  espectadores	  durante	  o	  acontecimento	  teatral,	  tomando	  como	  referência,	  o	  
espetáculo	  ?Santa	  Cruz	  do	  Não	  Sei?	  do	  Arkhétypos	  Grupo	  de	  Teatro	  da	  UFRN.	  

	  

A	  investigação	  acerca	  do	  ?encontro?	  nessa	  pesquisa	  parte	  de	  um	  projeto	  anterior	  de	  Iniciação	  
Científica	  intitulado	  ?História	  de	  Pescador?	  que	  buscou,	  através	  de	  um	  estudo	  de	  campo,	  
coletar	  material	  (histórias,	  causos	  e	  testemunhos)	  de	  pescadores	  que	  morassem	  na	  região	  
litorânea	  de	  Natal,	  para	  posteriormente	  construir	  um	  espetáculo	  teatral	  utilizando	  o	  material	  
coletado	  em	  sala	  de	  ensaio.	  

	  

Durante	  a	  realização	  da	  pesquisa	  foi	  perceptível	  a	  importância	  dos	  ensaios	  abertos	  e	  o	  
compartilhamento	  do	  processo	  com	  o	  espectador.	  O	  intuito	  do	  coletivo	  era	  verificar	  o	  que	  o	  
espetáculo	  estava	  comunicando	  e	  de	  que	  maneira	  essa	  intenção	  poderia	  ser	  melhor	  alcançada.	  

	  

Foi	  nesse	  aspecto	  que	  a	  equipe	  do	  ?Santa	  Cruz	  do	  Não	  Sei?	  	  passou	  a	  entender	  a	  cena	  teatral	  
não	  somente	  como	  um	  produto	  acabado,	  mas	  como	  um	  processo	  em	  constante	  movimento	  
que	  precisa	  da	  presença	  ativa	  do	  espectador	  para	  completar	  o	  seu	  significado.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Brasil	  o	  mercado	  de	  combustíveis	  foi	  regulamentado	  até	  os	  anos	  90,	  onde	  passou	  a	  ser	  
desregulamentado	  e	  com	  isso	  houve	  abertura	  para	  estabelecimento	  de	  diferentes	  contratos	  
entre	  distribuidoras	  de	  combustíveis	  e	  postos	  revendedores,	  bem	  como	  abertura	  à	  entrada	  de	  
postos	  sem	  vínculos	  com	  qualquer	  distribuidora,	  o	  percentual	  de	  entrada	  desses	  postos	  só	  tem	  
aumentado	  desde	  então.	  A	  proposta	  é	  mostra	  um	  encaminhamento	  metodológico	  para	  
identificar	  se	  realmente	  há	  características	  de	  formação	  de	  cartel	  entre	  postos	  de	  combustíveis	  
na	  cidade	  de	  Natal	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  dado	  que	  isto	  é	  uma	  prática	  ilegal.	  Para	  isso,	  foi	  
eleito	  um	  modelo	  teórico	  de	  competição	  por	  preço	  que	  rege	  o	  comportamento	  dos	  postos	  da	  
cidade,	  neste	  caso	  o	  modelo	  escolhido	  foi	  o	  modelo	  principal-‐agente.	  Para	  melhor	  entender	  a	  
composição	  dos	  preços,	  classificam-‐se	  algumas	  das	  características	  de	  postos	  de	  combustíveis	  
que	  se	  relacionem	  com	  os	  preços	  cobrados	  pelos	  mesmos,	  como	  por	  exemplo:	  tipo	  de	  
bandeira,	  dados	  de	  localização	  dos	  postos,	  prestação	  de	  serviços,	  estabelecimentos	  próximos,	  
entre	  outras.	  A	  literatura	  mostra	  alguns	  dos	  tipos	  de	  contratos	  firmados	  entre	  distribuidores	  e	  
revendedores,	  que	  são	  de	  grande	  importância	  na	  constituição	  dos	  preços	  dos	  combustíveis,	  
considerando	  que	  existe	  uma	  integração	  vertical	  parcial	  entre	  eles.	  Para	  o	  estudo	  empírico	  foi	  
utilizado	  um	  misto	  de	  literatura	  nacional	  e	  internacional,	  que	  contempla	  o	  tema.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  de	  trabalho	  ?Micro-‐história	  do	  Seridó:	  um	  estudo	  de	  caso?	  é	  fruto	  do	  projeto	  ?Fontes	  
para	  uma	  micro-‐história	  do	  Seridó	  (1850-‐1930)?	  que	  vem	  sendo	  desenvolvido	  desde	  2010	  sob	  
a	  orientação	  do	  professor	  Almir	  de	  Carvalho	  Bueno.	  Com	  base	  nas	  pesquisas	  desenvolvidas	  em	  
processos-‐crime,	  inquéritos	  policiais	  e	  periódicos	  jornalísticos	  no	  acervo	  do	  LABORDOC	  
(Laboratório	  de	  Documentação	  Histórica	  CERES/Caicó/UFRN),	  foi	  possível	  analisar	  o	  espaço	  de	  
atuação	  do	  cangaço	  a	  partir	  do	  itinerário	  de	  um	  bando	  de	  cangaceiros	  que	  atuou	  na	  região	  do	  
Seridó	  potiguar	  no	  final	  do	  século	  XIX.	  Aplicamos	  a	  metodologia	  de	  pesquisa	  micro-‐histórica,	  
onde	  percebemos	  os	  indícios	  e	  singularidades	  desse	  fenômeno	  na	  região	  citada.	  O	  ambiente	  
seridoense	  foi	  palco	  de	  diversos	  acontecimentos	  protagonizados	  pela	  figura	  de	  Antônio	  Brás	  e	  
seu	  bando;	  considerando	  as	  narrativas	  representativas	  que	  foram	  tecidas	  em	  torno	  desse	  
personagem,	  observando	  a	  relação	  entre	  o	  indivíduo	  e	  o	  espaço	  de	  sua	  atuação,	  podemos	  
estabelecer	  algumas	  singularidades	  do	  cangaço	  no	  Seridó.	  A	  discussão	  desse	  trabalho	  se	  
preocupa	  em	  problematizar	  qual	  o	  significado	  que	  o	  conceito	  de	  cangaço	  representava	  para	  as	  
pessoas	  do	  Seridó	  no	  final	  do	  século	  XIX,	  que	  leituras	  faziam	  acerca	  do	  cangaceiro,	  bem	  como	  
as	  palavras	  usadas	  para	  ?rotular?	  Antônio	  Brás.	  Assim,	  trabalhar	  com	  o	  cangaço	  no	  Seridó	  
provoca	  a	  avaliação	  de	  suas	  particularidades	  culturais	  e	  sociais	  historicamente	  construídas.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  atual	  modelo	  de	  crescimento	  e	  desenvolvimento	  capitalista,	  em	  conjunto	  com	  a	  globalização	  
mundial,	  ao	  integrar	  cidades	  e	  aumentar	  a	  taxa	  de	  urbanização,	  elevara	  os	  padrões	  de	  
exigências	  da	  urbe	  quanto	  a	  serviços	  públicos.	  Isto	  naturalmente	  inclui	  serviços	  de	  mobilidade	  
urbana,	  visto	  que	  o	  problema	  da	  mobilidade	  urbana	  emerge	  concomitante	  ao	  crescimento	  e	  
desenvolvimento	  das	  cidades.	  Exemplo	  deste	  tipo	  de	  fenômeno,	  uma	  cidade	  média	  em	  
crescimento	  acelerado,	  como	  Natal-‐RN,	  enfrenta	  tais	  problemas,	  e	  torna-‐se	  necessária	  uma	  
intervenção	  por	  parte	  das	  administrações	  municipal	  e	  estadual	  objetivando	  sanar	  tais	  
problemas,	  que,	  já	  são	  visíveis	  na	  cidade.	  O	  texto	  é	  dividido	  em	  quatro	  pontos	  além	  dessa	  
introdução.	  O	  primeiro	  ponto	  analisa	  a	  situação	  do	  sistema	  de	  transportes	  públicos	  em	  Natal-‐
RN,	  e	  introduz	  o	  tema	  sobre	  mobilidade	  urbana.	  O	  segundo	  ponto	  demonstra	  experiências	  de	  
gerenciamento	  de	  mobilidade	  urbana	  em	  Londres	  e	  Bogotá,	  servindo-‐as	  de	  exemplo	  para	  a	  
implantação	  de	  algum	  programa	  semelhante	  em	  Natal-‐RN.	  O	  terceiro	  ponto	  dá	  algumas	  
opções	  alternativas	  de	  transporte	  público	  que	  poderiam	  ser	  implementadas	  na	  cidade,	  além	  
de	  uma	  breve	  análise	  sobre	  seus	  possíveis	  desdobramentos.	  Finalmente,	  o	  quarto	  ponto	  deste	  
artigo,	  conclui	  o	  trabalho.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  de	  iniciação	  científica	  apresenta	  uma	  análise	  crítica	  acerca	  da	  evolução	  de	  duas	  
importantes	  regiões	  metropolitanas	  do	  Brasil,	  Salvador	  e	  Belo	  Horizonte,	  quanto	  à	  governança	  
e	  gestões	  metropolitanas.	  Foram	  usados	  dados	  de	  órgãos	  oficiais	  e	  literatura	  diversa	  para	  se	  
levantar	  informações	  suficientes	  que	  permitissem	  uma	  comparação	  justa	  e	  criteriosa	  entre	  as	  
regiões	  metropolitanas,	  a	  fim	  de	  demonstrar	  e	  justificar	  o	  arranjo	  institucional	  presente	  e	  
como	  o	  mesmo	  evoluiu	  de	  um	  ponto	  de	  vista	  histórico,	  o	  que,	  resultou	  em	  uma	  percepção	  de	  
que	  a	  RM	  de	  Belo	  Horizonte	  possui	  um	  nível	  de	  amadurecimento	  maior,	  devido	  em	  grande	  
parte	  à	  difusão	  de	  uma	  agenda	  política	  participativa	  em	  sua	  gestão,	  enquanto	  que	  na	  RM	  de	  
Salvador	  predominou	  uma	  política	  conservadora,	  centrada	  principalmente	  no	  PFL	  e	  liderança	  
política	  de	  ACM.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  intitulada	  ?Análise	  de	  situações	  didático-‐pedagógicas	  junto	  a	  alunos	  com	  
deficiência?	  foi	  realizada	  com	  apoio	  do	  CNPq	  -‐	  Conselho	  Nacional	  de	  Desenvolvimento	  
Científico	  	  e	  Tecnológico	  ?	  Brasil.	  O	  referencial	  teórico-‐conceitual	  deste	  estudo	  (GAUTHIER;	  
POULIN,	  2001,	  2003;	  LUSTOSA,	  2002,	  2009)	  é	  fundamentado	  na	  perspectiva	  cooperativa-‐
colaborativa,	  utilizando-‐se	  da	  abordagem	  de	  pesquisa-‐intervenção	  colaborativa,	  que	  tem	  como	  
pressuposto	  a	  noção	  de	  que	  os	  sujeitos	  nela	  envolvidos,	  tem	  objetivos	  e	  metas	  comuns,	  
estando	  interessados	  em	  um	  problema	  que	  emerge	  num	  dado	  contexto	  e	  orientados	  por	  uma	  
preocupação	  compartilhada	  entre	  os	  sujeitos	  que	  atuam,	  desempenhando	  papéis	  distintos,	  
mas	  com	  unidade.	  (ANADON,	  2000).	  Os	  resultados	  evidenciam	  que	  a	  perspectiva	  da	  
aprendizagem	  cooperativa-‐colaborativa	  é	  bem	  mais	  efetiva	  do	  que	  o	  trabalho	  puramente	  
individual,	  e	  por	  isso	  traz	  uma	  grande	  contribuição	  para	  o	  envolvimento	  de	  alunos	  com	  
deficiência	  nas	  atividades	  desenvolvidas	  na	  sala	  de	  aula	  do	  ensino	  regular.	  Dessa	  forma,	  é	  
possível	  validar	  sua	  importância	  como	  recurso	  didático-‐pedagógico	  para	  a	  inclusão	  de	  alunos	  
com	  deficiência.	  A	  partir	  dos	  resultados	  desta	  pesquisa,	  por	  sua	  vez	  ?produtos?	  do	  processo	  de	  
intervenção	  baseado	  nos	  princípios	  da	  aprendizagem	  cooperativa-‐colaborativa,	  espera-‐se	  
contribuir	  para	  a	  inserção,	  cada	  vez	  maior,	  de	  práticas	  pedagógicas	  nesse	  referencial	  a	  fim	  de	  
favorecer	  todos	  os	  alunos,	  em	  especial,	  aqueles	  com	  deficiência.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  tem	  como	  objetivo	  apresentar	  as	  atividades	  desenvolvidas	  pela	  bolsista	  de	  
Iniciação	  Científica	  Hylana	  Maressa	  de	  Souza	  Câmara	  no	  exercício	  de	  suas	  atividades	  na	  
modalidade	  PIBIC,	  no	  período	  de	  junho	  de	  2011	  a	  julho	  de	  2012,	  com	  o	  intuito	  de	  demonstrar	  
seu	  desenvolvimento	  acadêmico	  e	  intelectual.	  O	  projeto	  em	  questão	  se	  propôs	  a	  mapear	  
itinerários	  e	  singularidades	  da	  formação	  social,	  educativa	  e	  cultural	  em	  narrativas	  
autobiográficas	  de	  autores	  brasileiros	  que	  se	  destacaram	  nos	  Séculos	  XIX	  e	  XX.	  Nesse	  sentido,	  
procura-‐se	  enfatizar	  o	  quanto	  a	  escritura	  de	  si	  permite	  que	  se	  compreenda	  uma	  conjuntura	  
mais	  ampla	  da	  realidade,	  contribuindo	  assim,	  para	  o	  conhecimento	  do	  Brasil	  através	  da	  obra	  
memorialística	  de	  autores	  significativos.	  É	  a	  partir	  dessa	  perspectiva	  que,	  a	  atividade	  da	  
bolsista,	  dentro	  do	  referido	  projeto	  se	  propôs	  a	  analisar	  o	  memorial	  de	  Moacyr	  de	  Góes,	  a	  fim	  
de	  compreender	  a	  importância	  desse	  intelectual,	  para	  a	  interpretação	  do	  processo	  educativo	  
brasileiro	  e,	  em	  especial	  da	  educação	  popular	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  princípios	  dos	  anos	  
60,	  do	  século	  XX.	  
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Resumo:	  	  

	  

Trabalhamos	  com	  a	  investigação	  dos	  discursos	  nas	  erratas	  para	  identificar	  como	  ocorrem	  as	  
convenções	  de	  polidez	  na	  mídia	  impressa,	  em	  especial,	  erratas	  em	  revistas	  de	  informações	  
gerais	  (Veja	  e	  Época).	  A	  pesquisa	  busca	  realizar	  a	  interface	  entre	  a	  Análise	  Crítica	  do	  Discurso	  
(ACD)	  e	  a	  Pragmática,	  sob	  o	  pano	  de	  fundo	  da	  Linguística	  Sistêmico-‐Funcional	  (LSF).	  A	  ACD	  é	  
uma	  abordagem	  teórico-‐metodológica	  que	  assume	  a	  linguagem	  como	  um	  momento	  da	  prática	  
social,	  investiga	  a	  linguagem	  com	  um	  objetivo	  transformador.	  Seu	  foco	  maior	  está	  na	  
identificação	  das	  relações	  de	  poder	  e	  desigualdade,	  imbuídas	  nos	  discursos,	  levando-‐se	  em	  
conta	  quem	  os	  produz	  e	  para	  quem,	  e	  suas	  finalidades	  no	  meio	  social	  (Fairclough,	  2008).	  A	  
errata,	  	  recurso	  muito	  utilizado	  por	  jornalistas	  e	  editores	  para	  minimizar	  os	  erros	  de	  
publicação,	  pode	  ser	  considerada	  como	  um	  pedido	  de	  desculpas,	  direto	  ou	  não.	  No	  campo	  da	  
Pragmática,	  pedir	  desculpas	  consiste	  na	  busca	  pelo	  perdão,	  é	  quando	  o	  interlocutor	  procura	  
redimir-‐se	  de	  alguma	  falha,	  ou	  até	  mesmo	  ofensa	  cometida.	  Nesse	  contexto,	  buscamos	  
identificar	  as	  estratégias	  discursivas	  e	  sociais	  para	  mitigação	  da	  'face'	  da	  revista.	  
Metodologicamente,	  trabalhamos	  com	  erratas	  coletadas	  e	  selecionadas	  em	  edições	  do	  
período	  2010-‐2011.	  Os	  resultados	  apontam	  a	  necessidade	  e	  a	  importância	  de	  um	  olhar	  crítico,	  
para	  que	  as	  notícias	  veiculadas	  na	  mídia	  impressa	  não	  sejam	  tomadas	  sempre	  como	  fonte	  de	  
verdade	  absoluta,	  tendo	  em	  vista	  a	  possibilidade	  de	  haver	  algum	  erro	  de	  publicação.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  ensino	  de	  História	  no	  Brasil	  sofreu	  modificações	  no	  transcorrer	  do	  tempo,	  principalmente	  na	  
década	  de	  1980.	  No	  intuito	  de	  compreender	  como	  se	  caracteriza,	  hoje,	  o	  ensino	  escolar	  de	  
História,	  partimos	  do	  seguinte	  questionamento:	  como	  se	  caracteriza	  o	  processo	  de	  ensino-‐
aprendizagem	  de	  História	  na	  Educação	  Básica?	  Objetivamos	  analisar	  como	  o	  ensino	  de	  História	  
é	  retratado	  nas	  propostas	  governamentais,	  como	  a	  LDB	  9.394/96	  e	  os	  Parâmetros	  Curriculares	  
Nacionais	  de	  História,	  analisar	  as	  influências	  causadas	  no	  ensino	  a	  partir	  de	  diferentes	  
produções	  historiográficas	  bem	  como	  a	  partir	  da	  introdução	  de	  procedimentos	  de	  pesquisa	  e	  
de	  novas	  linguagens.	  A	  metodologia	  desta	  investigação	  foi	  baseada	  em	  pesquisa	  bibliográfica	  e	  
documental.	  	  Concluímos	  que	  o	  ensino	  de	  História	  na	  Educação	  Básica	  sofreu	  diversas	  
interferências	  do	  poder	  público	  e	  da	  situação	  econômica	  do	  país.	  O	  ensino	  de	  História	  deixa	  de	  
ser	  caracterizado	  pela	  narração	  dos	  feitos	  heroicos,	  de	  uma	  história	  cronológica,	  baseada	  na	  
memorização	  de	  datas	  descontextualizadas,	  como	  proclamada	  pela	  história	  positivista	  e	  
marxista.	  Hoje,	  os	  Parâmetros	  Curriculares	  Nacionais	  propõe	  um	  ensino	  de	  História	  
problematizador,	  com	  o	  desenvolvimento	  da	  reflexão	  crítica	  dos	  educandos,	  com	  atenção	  à	  
análise	  das	  diferenças,	  semelhanças,	  permanências,	  mudanças	  e	  simultaneidades	  no	  campo	  
histórico,	  bem	  como	  a	  utilização	  das	  novas	  linguagens	  no	  desenvolvimento	  da	  análise,	  
interpretação,	  confrontação	  de	  diferentes	  realidades	  e	  fontes	  históricas.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  papel	  do	  psicólogo	  foi	  alvo	  de	  diversas	  transformações	  ao	  longo	  dos	  anos,	  dentre	  elas	  está	  
uma	  maior	  inserção	  em	  novos	  contextos	  e	  espaços	  de	  atuação,	  nestes,	  se	  inserem	  as	  Políticas	  
Sociais	  (PS),	  demandando	  assim,	  uma	  nova	  atuação	  do	  psicólogo.	  Com	  a	  implementação	  das	  
Diretrizes	  Curriculares	  para	  Psicologia	  (DCNs)	  é	  fomentada	  uma	  formação	  crítica,	  
contextualizada	  e	  um	  perfil	  profissional	  comprometido	  com	  as	  demandas	  sociais.	  O	  objetivo	  
desta	  pesquisa	  é	  investigar	  a	  presença	  das	  PS	  na	  formação	  graduada	  do	  psicólogo	  a	  partir	  dos	  
Projetos	  Pedagógicos	  dos	  Cursos	  (PPCs).	  Os	  dados	  foram	  obtidos	  a	  partir	  na	  análise	  
documental	  dos	  (PPCs)	  das	  instituições	  de	  ensino	  participantes;	  totalizando	  uma	  amostra	  de	  
41	  PPCs.	  Realizou-‐se	  a	  marcação	  das	  PS	  e	  dos	  seus	  descritores	  nos	  PPCs	  com	  o	  auxílio	  do	  
software	  Qualitative	  Data	  Analysis	  Versão	  3.2	  (QDA-‐Miner).	  Verificou-‐se	  certa	  flexibilização	  e	  
autonomia	  das	  instituições	  de	  ensino	  na	  construção	  de	  suas	  propostas	  curriculares	  de	  acordo	  
com	  o	  seu	  perfil	  profissional	  e	  com	  o	  contexto	  em	  que	  se	  inserem.	  Algumas	  instituições	  
abordam	  as	  PS	  de	  maneira	  recorrente,	  já	  outras	  de	  maneira	  pontual	  e	  ainda	  há	  aquelas	  não	  
fazem	  referência	  a	  tal	  temática	  em	  seus	  PPCs.	  No	  geral,	  percebe-‐se	  que	  há	  um	  maior	  
investimento	  na	  formação	  profissional	  contextualizada	  com	  as	  demandas	  e	  com	  as	  exigências	  
da	  realidade	  social	  e	  em	  tal	  contexto	  as	  PS	  se	  inserem	  na	  organização	  curricular	  dos	  cursos	  de	  
Psicologia	  do	  país.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  investigação	  se	  reporta	  à	  Campanha	  De	  Pé	  no	  Chão	  Também	  Se	  Aprende	  a	  Ler,	  
realizada	  na	  cidade	  do	  Natal/RN	  no	  período	  de	  1961-‐1964na	  gestão	  do	  então	  prefeito	  Djalma	  
Maranhão,	  cujo	  objetivo	  era	  a	  alfabetização	  e	  escolarização	  de	  crianças	  e	  adultos.	  Buscamos	  
discutir	  as	  práticas	  educativas	  desveladas	  nas	  narrativas	  de	  professores	  de	  adultos	  da	  
Campanha	  De	  Pé	  no	  Chão	  Também	  Se	  Aprende	  a	  Ler,	  numa	  perspectiva	  de	  compreender	  essas	  
práticas	  educativas	  e	  identificar	  elementos	  que,	  ao	  final,	  possam	  se	  configurar	  no	  currículo	  da	  
Campanha.	  Para	  tanto,	  foram	  realizadas	  pesquisas	  com	  base	  nas	  obras	  de	  Germano	  (1987,	  
2010),	  Góes	  (2010)	  e	  Cortez	  (2005),	  e,	  principalmente,	  entrevistas	  com	  professores	  de	  adultos	  
do	  Círculo	  de	  Cultura	  de	  Nova	  Descoberta,	  do	  Acampamento	  Escolar	  do	  Bairro	  Nordeste	  e	  da	  
Escola	  de	  Demonstração.	  Nesses	  espaços	  educativos,	  o	  pensamento	  político	  de	  Djalma	  
Maranhão	  identificado	  com	  o	  nacionalismo	  e	  com	  as	  causas	  populares,fundamentou	  as	  
práticas	  educativas	  dos	  professores	  de	  adultos	  da	  Campanha	  De	  Pé	  no	  Chão	  Também	  Se	  
Aprende	  a	  Ler,	  bem	  como	  configurou	  o	  currículo	  da	  referida	  Campanha.	  Nessas	  práticas,	  
constatamos	  uma	  diversidade	  na	  forma	  como	  esses	  elementos	  curriculares	  se	  manifestaram	  
em	  cada	  espaço	  de	  educação	  de	  adultos	  abordado	  em	  nossa	  pesquisa.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  refere-‐se	  ao	  plano	  "Interiorização	  do	  Turismo	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte:	  limites	  e	  
possibilidades",	  vinculado	  ao	  Projeto	  de	  Pesquisa	  ?Turismo	  e	  desenvolvimento	  regional:	  
inventário	  do	  potencial	  turístico	  da	  região	  do	  Seridó	  potiguar?,	  sob	  a	  coordenação	  do	  Profº.	  
Drº.	  Francisco	  Fransualdo	  de	  Azevedo.	  A	  pesquisa	  teve	  como	  principal	  objetivo	  compreender	  e	  
problematizar	  o	  processo	  de	  interiorização	  do	  turismo	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  focando	  numa	  
análise	  sobre	  as	  fragilidades	  socioambientais	  e	  territoriais	  do	  Seridó	  Potiguar,	  e	  as	  
possibilidades	  para	  a	  realização	  de	  um	  turismo	  com	  base	  no	  desenvolvimento	  social,	  local	  e	  
regional.	  É	  importante	  destacar	  que	  a	  interiorização	  do	  Turismo	  tem-‐se	  tornado	  mais	  
expressiva	  devido	  às	  diretrizes	  do	  Ministério	  do	  Turismo	  que	  vem	  privilegiando	  ações	  no	  
interior	  dos	  estados	  brasileiros.	  No	  caso	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  as	  ações	  em	  curso	  no	  interior	  
do	  estado	  se	  constituem	  em	  ações	  pontuais,	  que	  não	  contribuem	  de	  forma	  efetiva	  para	  as	  
melhorias	  da	  infraestrutura	  turística	  e	  básica	  de	  apoio	  ao	  turismo	  e	  de	  suporte	  à	  população	  
local,	  e	  essa	  realidade	  não	  é	  diferente	  em	  alguns	  municípios	  do	  Seridó	  Potiguar.	  Os	  resultados	  
da	  pesquisa	  propiciaram	  avanços	  nas	  discussões	  sobre	  o	  desenvolvimento	  regional	  e	  
planejamento	  sustentável	  do	  turismo;	  assim	  como	  dispomos	  de	  um	  estudo	  que	  poderá	  
contribuir	  com	  o	  processo	  de	  implementação	  de	  políticas	  públicas	  voltadas	  para	  o	  
desenvolvimento	  da	  atividade	  turística	  da	  própria	  Região.	  
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Resumo:	  	  

	  

Analisa	  a	  localização	  do	  emprego	  formal	  na	  indústria	  das	  cidades	  médias	  do	  Nordeste	  na	  
década	  de	  1990.	  A	  hipótese	  norteadora	  da	  pesquisa	  é	  que	  na	  Região,	  algumas	  cidades	  
?ganharam?	  unidades	  produtivas	  e	  empregos	  formais	  com	  a	  relocalização	  industrial	  resultante	  
da	  reestruturação	  produtiva.	  Este	  processo	  propiciou	  que	  as	  cidades	  médias	  assumissem	  papel	  
de	  grande	  importância	  nas	  redes	  urbanas	  dos	  seus	  respectivos	  estados.	  Assim,	  depreende-‐se	  
que	  essas	  cidades	  têm	  atuado	  como	  centros	  atrativos	  para	  investimentos	  privados,	  
provocando	  uma	  nova	  dinâmica	  no	  mercado	  formal	  de	  trabalho.	  Assim,	  pode-‐se	  concluir,	  
preliminarmente,	  que	  nas	  duas	  últimas	  décadas,	  houve	  perda	  de	  participação	  relativa	  das	  
regiões	  tradicionalmente	  detentoras	  de	  unidades	  industriais	  no	  País	  e	  ganho	  relativo	  da	  região	  
Nordeste,	  em	  termos	  de	  unidades	  produtivas	  e	  de	  empregos	  formais.	  Quanto	  à	  metodologia,	  
salienta-‐se	  que	  para	  a	  condução	  da	  pesquisa	  foi	  necessário	  realizar	  revisão	  de	  literatura	  
atinente	  à	  temática	  aqui	  estudada,	  bem	  como	  sistematização	  dos	  dados	  da	  Relação	  Anual	  de	  
Informações	  Sociais	  ?	  RAIS.	  este	  estudo	  faz	  parte	  de	  uma	  pesquisa	  maior	  sobre	  as	  cidades	  
médias	  do	  Nordeste,	  intitulada	  ?Reconfiguração	  setorial	  do	  emprego	  industrial	  nas	  cidades	  
médias	  do	  Nordeste?,	  cadastrada	  no	  CNPQ,	  e	  ambientada	  no	  Grupo	  de	  Estudos	  e	  Pesquisas	  
sobre	  Espaço,	  Trabalho,	  Inovação	  e	  Sustentabilidade	  ?	  GEPETIS/UFRN	  ?	  desenvolvida	  sob	  
responsabilidade	  do	  professor	  William	  Eufrásio	  Nunes	  Pereira.	  
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Resumo:	  	  

	  

Diante	  do	  cenário	  atrativo	  da	  cidade	  de	  Natal?RN,	  notamos	  seu	  potencial	  turístico	  e	  a	  
importância	  de	  tal	  para	  a	  economia	  da	  cidade,	  mas	  será	  que	  só	  Natal	  é	  beneficiada	  com	  essa	  
economia?	  Diante	  dessa	  indagação	  surge	  o	  então	  objetivo	  do	  presente	  trabalho,	  averiguar	  o	  
efeito	  do	  transbordamento	  e	  a	  empregabilidade	  que	  essa	  economia	  traz	  para	  os	  demais	  
municípios	  do	  estado.	  	  Assim,	  analisando	  o	  que	  por	  trás	  do	  ?acontecer?	  turístico.	  	  Com	  isso,	  
nos	  propomos	  a	  investigar	  os	  empregos	  relacionados	  ao	  turismo,	  se	  há	  migração	  devido	  a	  tal	  
atividade,	  além	  de	  investigar	  o	  possível	  transbordamento	  desse	  efeito.	  Os	  procedimentos	  
metodológicos	  utilizados	  foram	  referências	  bibliográficas,	  consultas	  de	  sites,	  embasadas	  no	  
tema	  relacionado	  à	  pesquisa,	  levantamento	  de	  dados	  secundários,	  dados	  já	  existentes	  no	  
projeto,	  ressaltando	  as	  dificuldades,	  por	  parte	  das	  empresas,	  de	  aplicação	  de	  questionário	  e	  
entrevista	  nos	  hotéis	  da	  Via	  Costeira,	  além	  de	  espacialização	  dos	  fluxos.	  	  De	  acordo	  com	  os	  
dados	  analisados	  notamos	  que	  os	  cargos	  mais	  altos	  (como	  gerente	  geral)	  têm	  significativo	  
número	  de	  origem	  de	  funcionários	  de	  outros	  estados	  e	  de	  origem	  internacional.	  No	  entanto,	  
no	  que	  diz	  respeito	  a	  cargos	  de	  baixos,	  ou	  seja,	  que	  não	  necessitam	  de	  especialização,	  como:	  
garçom,	  camareira,	  nota-‐se	  o	  maior	  número	  de	  funcionários	  de	  origem	  local.	  Notamos	  
também	  a	  origem	  de	  funcionários	  do	  interior	  do	  estado.	  O	  que	  acarreta	  um	  transbordamento	  
da	  economia	  e	  migração	  desses	  funcionários.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  de	  trabalho	  está	  vinculado	  a	  um	  projeto	  nacional	  que	  tem	  como	  objetivo	  identificar	  e	  
analisar	  as	  contribuições	  de	  Paulo	  Freire	  nos	  sistemas	  públicos	  de	  ensino	  do	  Brasil.	  O	  projeto	  é	  
coordenado	  pela	  Dra.	  Ana	  Maria	  Saul	  (PUC/SP)	  com	  a	  participação	  de	  pesquisadores	  das	  várias	  
regiões	  do	  Brasil.	  	  

Foi	  feito	  um	  levantamento	  de	  cerca	  de	  1400	  resumos	  do	  banco	  de	  teses	  da	  CAPES,	  que	  
indicavam	  a	  presença	  de	  Paulo	  Freire	  como	  referencial	  teórico/prático.	  Na	  UFRN,	  avaliamos	  
100	  resumos	  e	  selecionamos	  10	  para	  análise	  e	  fichamento.	  

Analisei	  a	  dissertação	  de	  mestrado	  Escola	  Itinerante:	  uma	  experiência	  de	  educação	  do	  campo	  
no	  MST,	  elaborada	  por	  Adelmo	  Luczarc	  na	  Universidade	  de	  Tuiuti/PR	  que	  analisa	  a	  
implementação	  do	  trabalho	  com	  Temas	  Geradores	  no	  Ensino	  Fundamental	  II	  na	  Escola	  
Itinerante	  Zumbi	  dos	  Palmares,	  Cascavel/PR.	  

Constatamos	  que	  as	  principais	  categorias	  freireanas	  utilizadas	  foram	  tema	  gera	  dor	  e	  
conscientização	  e	  que	  os	  conceitos	  derivam	  mais	  dos	  documentos	  do	  MST	  do	  que	  diretamente	  
da	  obra	  de	  Paulo	  Freire.	  Assim,	  em	  várias	  passagens	  observamos	  um	  entendimento	  limitado	  
em	  torno	  de	  conceitos	  freireanos.	  

A	  principal	  limitação	  para	  o	  estabelecimento	  do	  trabalho	  pedagógico	  evidenciada	  pelo	  autor	  é	  
a	  falta	  de	  vínculo	  entre	  o	  campo,	  as	  escolas	  do	  campo	  e	  os	  educadores.	  Outras	  limitações	  
também	  são	  apontadas:	  o	  tempo	  escolar	  das	  escolas	  itinerantes	  é	  diferente	  em	  relação	  ao	  das	  
escolas	  regulares	  da	  cidade;	  a	  distância	  do	  centro	  urbano	  e	  a	  precarização	  física	  dessas	  escolas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Essa	  pesquisa	  tem	  por	  objetivo	  analisar	  o	  debate	  feminista	  e	  os	  papéis	  sociais	  da	  mulher	  
campesina	  na	  estrutura	  organizativa	  dos	  assentamentos	  rurais,	  tomando	  por	  base	  os	  discursos	  
dos	  movimentos	  sociais,	  as	  práticas	  e	  vivências	  dentro	  dos	  assentamentos	  e	  aos	  valores	  
tradicionais	  associados	  à	  vida	  camponesa.	  A	  pesquisa	  utiliza	  abordagem	  qualitativa	  
envolvendo	  a	  realização	  de	  entrevistas,	  observações	  das	  atividades	  realizadas	  pelas	  mulheres	  
no	  cotidiano	  dos	  assentamentos	  rurais	  (acompanhamento	  desde	  junho	  de	  2011	  do	  
assentamento	  Roseli	  Nunes)	  como	  também,	  está	  sendo	  realizada	  a	  etnografia	  da	  participação	  
de	  mulheres	  residentes	  em	  assentamentos	  nos	  eventos	  organizados	  pelos	  movimentos	  sociais,	  
tais	  como:	  o	  Manifesto	  em	  Alusão	  ao	  Dia	  Internacional	  da	  Mulher.	  A	  participação	  nesse	  tipo	  de	  
evento,	  voltado	  especificamente	  para	  a	  participação	  feminina,	  proporciona	  o	  contato	  da	  
bolsista	  com	  diversos	  discursos	  acerca	  das	  representações	  de	  gênero	  através	  dos	  movimentos	  
sociais,	  tais	  como	  -‐	  O	  Coletivo	  de	  mulheres	  da	  UFRN,	  o	  Coletivo	  Leila	  Diniz,	  entre	  outros.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Como	  resultados	  da	  pesquisa,	  foi	  possível	  perceber,	  através	  da	  pesquisa	  de	  campo,	  que	  
não	  existe	  a	  participação	  feminina	  na	  estrutura	  organizativa	  do	  assentamento	  Roseli	  Nunes.	  
Observou-‐se	  ainda	  que	  os	  militantes,	  homens	  e	  mulheres,	  se	  desmotivaram	  em	  continuar	  
participando	  das	  mobilizações	  e	  eventos	  organizados	  pelos	  movimentos	  sociais	  depois	  que	  
lhes	  foi	  garantido	  o	  direito	  de	  posse	  da	  terra.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  expressiva	  inserção	  dos	  psicólogos	  no	  campo	  das	  Políticas	  Sociais	  e	  a	  problematização	  do	  
modelo	  de	  atuação	  desses	  profissionais,	  bem	  como	  a	  implantação	  das	  Diretrizes	  Curriculares	  ?	  
que	  criou	  as	  Ênfases	  curriculares	  	  ?	  criaram	  um	  cenário	  favorável	  a	  integração	  dos	  debates	  
sobre	  Políticas	  Sociais	  na	  formação.	  Assim,	  esta	  pesquisa	  buscou	  identificar	  a	  presença	  das	  
Políticas	  Sociais	  nas	  Ênfases	  e	  ementas	  das	  disciplinas	  dos	  cursos	  de	  Psicologia	  do	  Brasil.	  Para	  
tanto,	  foram	  analisados	  os	  Projetos	  Pedagógicos	  de	  Cursos	  (PPCs)	  de	  41	  Instituições	  de	  Ensino	  
Superior	  (IES)	  em	  todo	  o	  país.	  Constatou-‐se	  que	  as	  Políticas	  encontram-‐se	  junto	  a	  discussões	  
sobre	  processos	  clínicos.	  Nas	  disciplinas,	  as	  políticas	  de	  Saúde,	  Assistência,	  Educação,	  Trabalho	  
e	  Inclusão	  são	  vistas	  congregadas	  na	  área	  de	  Psicologia	  e	  Políticas	  Públicas	  (30,8%),	  as	  políticas	  
de	  Saúde	  são	  abordadas	  isoladamente	  em	  23,1%	  das	  disciplinas	  de	  políticas	  sociais;	  as	  de	  
Assistência	  Social	  em	  19,2%;	  do	  Trabalho	  em	  7,7%;	  e	  Escolar	  e	  Jurídica,	  com	  5,8	  e	  3,8%,	  
respectivamente.	  São	  disciplinas,	  em	  sua	  maioria,	  teóricas	  (61,5%)	  e	  são	  oferecidas	  no	  Núcleo	  
Comum	  (73,1%).	  Identificou-‐se	  a	  formação	  de	  dois	  grupos	  de	  instituições:	  um	  que	  aborda	  de	  
expressivamente	  a	  temática	  e	  outro	  de	  forma	  minimizada.	  Conquanto	  as	  Políticas	  possuam	  
lugar	  na	  grande	  maioria	  dos	  currículos,	  conclui-‐se	  que	  é	  imperativo	  o	  equilíbrio	  do	  número	  de	  
IES	  que	  abordam	  o	  tema,	  abrangendo	  as	  diversas	  áreas	  das	  políticas	  e	  a	  disposição	  de	  
disciplinas	  práticas.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  partir	  de	  1980	  ocorre	  a	  inserção	  do	  psicólogo	  no	  campo	  das	  Políticas	  Sociais	  (PS),	  embora	  
muitos	  profissionais	  persistam	  realizando	  práticas	  tradicionais	  nestes	  contextos,	  o	  que	  
representa	  desafios	  da	  profissão	  e	  formação.	  A	  implantação	  das	  novas	  Diretrizes	  Curriculares	  
(DCNs),	  em	  2004,	  para	  os	  cursos	  de	  psicologia	  traz	  avanços	  com	  relação	  ao	  formato	  anterior,	  
dos	  quais	  enfatizamos	  a	  maior	  flexibilidade	  de	  abertura	  para	  áreas	  emergentes.	  A	  pesquisa	  
objetiva	  investigar	  a	  presença	  das	  PS	  nas	  ênfases	  e	  estágios	  curriculares	  dos	  Projetos	  
Pedagógicos	  dos	  cursos	  (PPCs)	  de	  psicologia	  do	  Brasil	  considerando	  a	  relação	  direta	  das	  
ênfases	  com	  seus	  estágios,	  principal	  materialização	  da	  prática	  profissional	  nos	  currículos.	  
Analisaram-‐se	  41	  PPCs,	  de	  acordo	  com	  as	  DCNs,	  dos	  quais	  53,65%	  possuíam	  referências	  às	  PS,	  
apesar	  de	  27,27%	  deste	  total	  possuírem	  apenas	  uma	  marcação.	  Observamos	  existência	  da	  
preocupação	  com	  a	  formação	  voltada	  para	  as	  políticas	  sociais	  nos	  enfoques	  analisados,	  no	  
entanto	  as	  poucas	  marcações	  obtidas	  em	  alguns	  PPCs	  e	  ausência	  de	  identificação	  em	  outros,	  
revela	  uma	  provável	  prevalência	  das	  áreas	  tradicionais	  de	  atuação	  do	  psicólogo.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  município	  de	  Ipanguaçu,	  localizado	  na	  microrregião	  do	  Vale	  do	  Açu,	  demonstrou	  ao	  longo	  
dos	  anos	  um	  crescimento	  das	  atividades	  econômicas	  devido	  aos	  investimentos	  feitos	  em	  
agricultura.	  Esse	  trabalho	  tem	  o	  objetivo	  de	  detectar	  mudanças	  no	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	  
entre	  os	  anos	  2001	  e	  2010.	  Para	  tanto,	  fez-‐se	  uso	  de	  imagens	  do	  satélite	  Landsat	  7	  ETM	  de	  
composição	  R7G4B1	  e	  Landsat	  5	  TM	  R7G4B1,	  cuja	  técnica	  de	  classificação	  ocorreu	  de	  forma	  
não	  supervisionada.	  Os	  resultados	  demonstraram	  que,	  durante	  este	  período,	  houve	  um	  
aumento	  significativo	  no	  número	  de	  áreas	  ocupadas	  com	  culturas	  irrigadas,	  uma	  vez	  que	  
foram	  identificadas	  áreas	  de	  vegetação	  úmida.	  Em	  2001,	  o	  total	  de	  área	  plantada	  era	  de	  
8577ha,	  passando	  a	  17169ha	  em	  2010,	  um	  crescimento	  de	  49,95%.	  Esse	  crescimento	  deve-‐se	  a	  
incentivos	  fiscais	  e	  avanços	  tecnológicos.	  A	  área	  que	  mais	  se	  modificou	  foi	  a	  área	  localizada	  às	  
margens	  da	  Lagoa	  da	  Ponta,	  a	  nordeste	  do	  município.	  Nela,	  foram	  localizadas	  culturas	  que,	  em	  
2010,	  totalizaram	  735ha	  de	  terra	  ocupada,	  ao	  passo	  que	  em	  2001	  esse	  número	  era	  de	  apenas	  
98ha,	  totalizando	  uma	  diferença	  de	  637ha,	  aumento	  de	  86,66%.	  Essas	  mudanças	  no	  uso	  e	  
ocupação	  do	  solo	  auxiliaram	  no	  posicionamento	  do	  município	  no	  cenário	  econômico	  nacional	  
de	  produção	  de	  frutas	  tropicais.	  Além	  disso,	  proporcionou	  o	  sustento	  de	  famílias	  em	  
localidades	  chamadas	  de	  agrovilas.	  Na	  paisagem,	  antes	  totalmente	  semiárida,	  agora	  é	  possível	  
identificar	  campos	  de	  agricultura	  irrigada,	  chamados	  de	  ilhas	  da	  modernidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  estudo	  investigou	  a	  representação	  imagética	  do	  fenômeno	  das	  Mudanças	  Climáticas	  
Globais	  (MCGs)	  e	  a	  significação	  dessas	  mudanças	  no	  âmbito	  do	  senso	  comum.	  Sabe-‐se	  pouco	  
sobre	  os	  fatores	  que	  predizem	  o	  engajamento	  com	  questões	  ambientais	  como	  as	  MCGs	  e	  
sobre	  quais	  as	  estratégias	  de	  comunicação	  mais	  efetivas	  para	  isso.	  A	  indagação	  principal	  
corresponde	  à	  possível	  relação	  entre	  imagens	  e	  MCGs,	  tendo	  em	  vista	  a	  exploração	  do	  tema	  
pela	  mídia	  e,	  em	  contrapartida,	  uma	  rasa	  apropriação	  do	  assunto	  pela	  população	  já	  verificada	  
em	  estudos	  anteriores.	  

117	  estudantes	  universitários	  integrantes	  dos	  cursos	  de	  Geografia,	  Ecologia	  e	  Comunicação	  
Social	  responderam	  a	  um	  questionário	  com	  perguntas	  abertas	  e	  fechadas,	  referentes	  ao	  
cuidado	  ambiental	  e	  à	  representação	  visual	  das	  MCGs.	  Foi	  feita	  uma	  análise	  de	  conteúdo	  das	  
respostas	  referentes	  às	  representações	  imagéticas,	  que	  podiam	  ser	  expressas	  em	  forma	  de	  
texto,	  de	  desenho	  ou	  de	  desenho	  e	  texto.	  

A	  análise	  mostrou	  que	  não	  há,	  de	  fato,	  uma	  representação	  icônica	  unânime	  das	  MCGs	  entre	  os	  
participantes,	  o	  que	  talvez	  sinalize	  a	  necessidade	  de	  uma	  perspectiva	  diferente	  da	  "iconografia	  
do	  desastre"	  imposta	  pela	  mídia	  atualmente.	  A	  maioria	  dos	  respondentes	  considerou	  
representações	  em	  uma	  escala	  distanciada	  do	  contexto	  em	  que	  vivem,	  expressando	  o	  
fenômeno	  das	  MCGs	  como	  um	  problema	  remoto,	  em	  nível	  apenas	  global,	  alheio	  ao	  nível	  local,	  
em	  que	  ações	  de	  mitigação	  podem	  ser	  visualizadas.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  abordagem	  vigotskiana	  permite	  compreender	  o	  professor	  como	  o	  ?outro	  social?	  e	  
responsável	  pela	  organização	  de	  processos	  que	  levam	  à	  aprendizagem	  de	  conceitos	  e	  ao	  
desenvolvimento	  de	  habilidades	  diversas.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  discutir	  o	  uso	  de	  
conceitos	  vigotskianos	  como	  aporte	  teórico	  em	  artigos	  sobre	  formação	  docente	  publicados	  em	  
revistas	  científicas	  disponíveis	  na	  ScientificElectronic	  Library	  On-‐Line	  (SCIELO)	  no	  período	  de	  
2006	  a	  2010.	  A	  metodologia	  de	  pesquisa	  utilizada:	  estado	  da	  arte.	  Investigamos	  14	  revistas	  e	  
somente	  em	  5	  encontramos	  os	  artigos	  com	  interface	  entre	  a	  obra	  de	  Vigotski	  e	  a	  formação	  
docente.	  Selecionamos	  oito	  trabalhos	  completos	  para	  análise.	  Elencamos	  quais	  as	  obras	  de	  
Vigotski	  foram	  citadas	  no	  referencial	  bibliográfico	  dos	  artigos:	  2	  artigos	  citam	  apenas	  A	  
Formação	  Social	  da	  Mente	  e	  1	  cita	  apenas	  Pensamento	  e	  Linguagem,	  e	  quatro	  artigos	  citam	  as	  
duas	  obras	  vigotskianas	  e	  La	  imaginación	  y	  el	  arte	  en	  la	  infância	  aparece	  em	  1	  artigo.Dos	  8	  
trabalhos,	  4	  apresentaram	  o	  conceito	  vigotskiano	  de	  mediação	  e	  4	  discutiram	  zona	  de	  
desenvolvimento	  proximal	  (ZDP).	  Os	  artigos	  analisados	  revelaram	  que	  o	  contexto	  escolar	  
apresenta	  situações	  interativas	  e	  discursos	  carregados	  de	  múltiplos	  significados;	  houve	  ênfase	  
no	  papel	  mediador	  de	  aprendizagem	  exercido	  pelo	  professor	  e	  da	  função	  da	  ZDP	  no	  processo	  
de	  aquisição	  de	  conhecimento.	  Esse	  estudo	  demonstrou	  a	  necessidade	  de	  ampliação	  da	  
produção	  científica	  na	  interface	  Vigotski	  e	  formação	  docente.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  cidade	  é	  o	  locus	  principal	  da	  ação	  humana	  e	  da	  produção	  do	  espaço.	  As	  modificações	  do	  
espaço	  natural	  ocasionada	  pelo	  mau	  planejamento	  urbano,	  como	  construções	  erguidas	  sem	  
critérios	  ambientais	  degradam	  o	  meio	  ambiente,	  modificando	  o	  clima	  local,	  ocasionando	  o	  
fenômeno	  denominado	  de	  Ilhas	  de	  Calor.	  O	  objetivo	  do	  artigo	  é	  avaliar	  a	  espacialização	  do	  
conforto	  térmico	  na	  Zona	  de	  Proteção	  Ambiental	  I	  (ZPA	  I)	  localizada	  na	  Grande	  Natal.	  Utilizou-‐
se	  técnicas	  de	  geoprocessamento	  e	  sensoriamento	  remoto,	  a	  partir	  de	  dados	  das	  bandas	  3	  e	  4	  
do	  sensor	  TM	  à	  bordo	  do	  satélite	  Land	  Sat	  5	  do	  ano	  de	  2011.	  Para	  tanto,	  fez-‐se	  uso	  de	  
ferramentas	  de	  SIG;	  IDRISI	  para	  o	  processamento	  de	  imagens	  e	  do	  ArcGis	  para	  a	  elaboração	  do	  
Mapa	  Índice	  de	  Temperatura	  e	  Umidade-‐ITU	  a	  partir	  de	  trocas	  de	  calor	  por	  convecção.	  
Resultados	  iniciais	  apontam	  áreas	  antropizadas	  no	  Bairro	  de	  Candelária	  variando	  de	  pouco	  
desconfortável,	  desconforto	  considerável	  e	  grande	  desconforto.	  O	  bairro	  de	  Cidade	  Nova	  
possui	  áreas	  com	  desconforto,	  enquanto	  que	  o	  Bairro	  de	  Pitimbu	  apresenta	  áreas	  pouco	  
desconfortáveis,	  desconforto	  considerável	  e	  grande	  desconforto.	  Considerando	  que	  o	  Parque	  
da	  Cidade	  Dom	  Nivaldo	  Monte	  está	  inserido	  na	  ZPA	  1,	  o	  Mapa	  de	  Conforto	  Térmico	  deve	  
servir,	  também,	  como	  ferramenta	  para	  tomada	  de	  decisões	  no	  que	  tange	  à	  práticas	  de	  
esportes	  e	  lazer,	  importantes	  para	  a	  manutenção	  da	  saúde	  e	  qualidade	  de	  vida.	  O	  Mapa	  ITU	  
indica	  quais	  áreas	  da	  Zona	  de	  Proteção	  Ambiental	  são	  propícias	  à	  prática	  destas	  atividades.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  resumo	  apresenta	  as	  atividades	  que	  desenvolvi	  na	  condição	  de	  bolsista	  PIBIC/CNPq,junto	  
à	  Linha	  de	  Pesquisa	  Formação	  e	  Profissionalização	  Docente,coordenada	  pelos	  profs	  Betania	  L.	  
Ramalho	  e	  Isauro	  B.	  Nuñez.O	  estudo	  propõe-‐se	  a	  sistematizar	  um	  conjunto	  de	  pesquisas	  
realizadas	  pelos	  integrantes	  da	  base	  de	  pesquisa	  nos	  últimos	  cinco	  anos.Priorizamos,os	  
estudos	  que	  se	  voltam	  para	  investigar	  as	  seguintes	  temáticas:A	  passagem	  do	  Ensino	  Médio	  
para	  o	  Ensino	  Superior;A	  inclusão	  dos	  alunos	  na	  cultura	  universitária;Os	  impactos	  das	  politicas	  
de	  acesso	  ao	  ens	  superior.A	  partir	  de	  2003	  a	  UFRN,têm	  a	  responsabilidade	  para	  tornar-‐se	  uma	  
universidade	  pública	  comprometida	  com	  a	  ampliação	  de	  oportunidades	  de	  acesso	  e	  inclusão	  
de	  alunos	  da	  rede	  pública	  aos	  seus	  cursos	  buscando	  realizar	  uma	  efetiva	  interface	  entre	  a	  
Educação	  Básica	  e	  Ensino	  Superior.Tal	  Objetivo	  foi	  assumido	  pela	  COMPERVE	  desde	  2004	  
enquanto	  instituição	  de	  pesquisa	  responsável	  pelo	  redimensionamento	  do	  vestibular	  e	  como	  
meta	  do	  seu	  projeto	  de	  expansão	  e	  reestruturação(REUNI	  2007-‐2012).Priorizamos	  
metodologicamente,o	  recurso	  da	  análise	  síntese	  para	  dar	  destaque	  aos	  resultados	  das	  
temáticas	  referidas.Observa-‐se	  o	  protagonismo	  dos	  estudos	  no	  âmbito	  da	  UFRN	  com	  o	  
destaque	  para	  a	  missão	  acadêmica	  da	  COMPERVE	  ao	  gerar	  dados,	  disponibilizá-‐los(OVEU)	  e	  
inserir-‐se	  na	  política	  de	  inclusão	  social	  da	  UFRN.Por	  meio	  da	  revisão	  bibliográfica,foram	  
analisadas	  monografias	  	  e	  dissertações	  com	  o	  enfoque	  na	  relação	  Ed.	  Básica	  e	  o	  Ens.	  Superior.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  desenvolvimento	  das	  forças	  produtivas	  que	  conduz	  à	  gênese	  e	  desenvolvimento	  do	  modo	  
capitalista	  de	  produção	  apresenta	  como	  características	  imanentes	  a	  exploração,	  a	  apropriação	  
de	  espaços	  e	  a	  destruição	  de	  recursos	  naturais	  e	  da	  força	  humana	  de	  trabalho	  com	  vistas	  a	  
assegurar	  taxas	  crescentes	  de	  lucro,	  materializando-‐se	  nos	  espaços	  rurais	  e	  urbanos.	  Na	  fase	  
atual,	  a	  pesquisa	  compreendeu	  levantamento	  e	  leitura	  de	  referências	  bibliográficas	  sobre	  a	  
temática	  questão	  urbana,	  seguida	  de	  arrolamento	  das	  produções	  sobre	  a	  temática	  urbana	  na	  
área	  de	  Serviço	  Social,	  tomando	  por	  base	  artigos	  publicados	  nos	  anais	  dos	  Encontros	  Nacionais	  
de	  Pesquisadores	  em	  Serviço	  Social	  realizados	  entre	  2000	  e	  2010	  para	  análise	  qualitativa	  da	  
produção	  de	  conhecimento	  neste	  domínio	  específico	  da	  produção	  acadêmica.	  Partimos	  do	  
pressuposto	  de	  que	  a	  questão	  urbana	  constitui	  particularidade	  da	  questão	  social,	  considerada	  
objeto	  precípuo	  de	  intervenção	  e	  de	  análise	  dos	  profissionais	  do	  Serviço	  Social.	  O	  crescimento	  
e	  a	  diversidade	  de	  espaços	  sócio-‐ocupacionais	  não	  acompanham	  pari	  passu	  a	  realização	  de	  
pesquisas,	  com	  o	  aprofundamento	  teórico-‐metodológico	  requerido	  pela	  complexidade	  e	  
gravidade	  manifesta	  da	  questão	  urbana	  na	  contemporaneidade.	  Assim,	  concluímos	  em	  nossas	  
primeiras	  análises	  haver	  crescente	  interesse	  pela	  temática	  e	  esforços	  de	  sistematização	  e	  de	  
pesquisa	  evidenciados	  pela	  quantidade	  crescente	  de	  trabalhos	  apresentados,	  existindo,	  
todavia,	  necessidade	  de	  aprofundamento	  teórico-‐metodológico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Objetivando	  conhecer	  e	  analisar	  as	  condições	  estruturais	  de	  funcionamento	  do	  CMDCA	  e	  sua	  
dinâmica	  de	  atuação,	  continuamos	  desenvolvendo	  este	  estudo	  no	  propósito	  de	  melhor	  
compreender	  os	  processos	  de	  implementação	  das	  diretrizes	  do	  ECA,	  em	  Currais	  Novos.	  
Originalmente,	  decidimos	  realizar	  um	  estudo	  exploratório-‐descritivo,	  o	  qual,	  a	  partir	  de	  
entrevistas	  semiestruturadas,	  obteve	  dados	  quantitativos	  e	  qualitativos	  ora	  submetidos	  à	  
interpretação	  e	  análise.	  Alguns	  resultados	  dessa	  análise,	  porém,	  já	  nos	  confirmam	  que	  são	  
inúmeras	  as	  dificuldades	  presentes	  no	  desenvolvimento	  das	  ações	  do	  Conselho	  Municipal	  de	  
Direitos.	  Entre	  elas,	  algumas	  têm	  comprometido	  a	  aplicação	  das	  diretrizes	  do	  ECA,	  mesmo	  
após	  22	  anos	  de	  existência.	  Destacamos,	  aqui,	  o	  grave	  problema	  do	  não	  funcionamento	  do	  
Conselho	  por	  18	  meses,	  o	  que,	  além	  de	  contrariar	  a	  legislação	  brasileira	  para	  esta	  área,	  
produziu	  consequências	  sérias,	  inclusive	  levando	  o	  Conselho	  Tutelar	  do	  município	  a	  funcionar	  
ilegalmente,	  o	  que	  foi	  sanado	  posteriormente	  por	  determinação	  judicial.	  Outras	  dificuldades	  
também	  já	  foram	  identificadas	  como:	  falta	  de	  infraestrutura	  de	  funcionamento;	  ausência	  
frequente	  de	  reuniões	  por	  absoluta	  falta	  de	  quorum,	  comprometendo	  o	  processo	  decisório;	  e	  
inexistência	  de	  uma	  sistemática	  de	  funcionamento.	  Tudo	  isto	  parece	  muito	  sério	  para	  uma	  
instituição	  que	  tem	  como	  função	  principal	  controlar,	  elaborar	  e	  participar	  da	  formulação	  de	  
políticas	  públicas	  que	  promovam	  e	  defendam	  os	  direitos	  das	  crianças	  e	  adolescentes.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  processo	  de	  industrialização	  brasileiro	  tem	  por	  característica	  a	  intensa	  concentração	  da	  
indústria	  na	  região	  centro-‐sul	  do	  país,	  com	  destaque	  para	  São	  Paulo.	  A	  partir	  da	  década	  de	  
1970,	  essa	  concentração	  foi	  arrefecida,	  ocorrendo	  	  uma	  descentralização	  do	  capital,	  em	  
particular	  do	  industrial,	  para	  as	  demais	  regiões	  do	  país.	  Com	  a	  abertura	  comercial,	  na	  década	  
de	  1990,	  decorrente	  de	  políticas	  baseadas	  em	  uma	  concepção	  neoliberal,	  a	  reestruturação	  da	  
economia	  brasileira	  passou	  a	  ser	  mais	  afetada	  pelo	  processo	  de	  descentralização	  iniciado	  em	  
1970.	  A	  partir	  deste	  contexto,	  este	  trabalho	  visou	  mostrar	  a	  reconfiguração	  locacional	  do	  
emprego	  formal	  na	  Indústria,	  com	  enfoque	  no	  Segmento	  Calçadista	  no	  estado	  do	  Ceará,	  no	  
período	  de	  1985	  à	  2010.	  Metodologicamente,	  foram	  utilizados	  dados	  coletados	  do	  Relatório	  
Anual	  de	  Informações	  Sociais	  -‐	  RAIS,	  do	  Ministério	  do	  Trabalho	  e	  Emprego	  -‐	  MTE,	  juntamente	  
com	  uma	  revisão	  bibliográfica	  permitindo	  a	  construção	  de	  um	  referencial	  teórico	  que	  deu	  
suporte	  à	  pesquisa	  e	  possibilitou	  as	  análises	  realizadas.	  

O	  Ceará	  apresentou	  nos	  últimos	  20	  anos	  o	  terceiro	  maior	  índice	  de	  crescimento	  relativo	  do	  
emprego	  formal	  no	  segmento	  calçadista,	  consolidando	  sua	  posição	  como	  principal	  produtor	  no	  
Nordeste.	  Esse	  crescimento	  lhe	  permite	  ser	  responsável	  por	  mais	  de	  54,2%	  do	  emprego	  formal	  
no	  segmento	  (PEREIRA;	  SILVA;	  APOLINÁRIO,	  2007).	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho,	  investiga-‐se	  a	  relação	  entre	  Nome	  (N)	  e	  Sintagma	  Adjetival	  (SAdj)	  no	  interior	  
do	  sintagma	  nominal,	  com	  o	  intuito	  de	  identificar	  possíveis	  motivações	  sociointeracionais	  e	  
cognitivas	  na	  configuração	  estrutural	  do	  Sintagma	  Adjetival	  (SAdj).	  O	  aporte	  teórico	  é	  o	  da	  
Linguística	  Centrada	  no	  Uso,	  segundo	  o	  qual	  o	  contexto	  de	  uso	  é	  fundamental	  para	  se	  
compreenderem	  os	  diversos	  fenômenos	  linguísticos,	  uma	  vez	  que	  da	  interação	  comunicativa	  
emanam	  motivações	  para	  as	  diferentes	  formas	  que	  as	  estruturas	  linguísticas	  assumem.	  
Entende-‐se,	  assim,	  que,	  de	  algum	  modo,	  há	  uma	  relação	  entre	  forma	  e	  função,	  de	  sorte	  que	  a	  
codificação	  linguística	  de	  determinadas	  estruturas	  tem	  a	  ver	  com	  a	  função	  que	  elas	  
desempenham	  na	  interação	  discursiva.	  Objetiva-‐se,	  mais	  especificamente,	  analisar	  aspectos	  
sintáticos,	  semânticos	  e	  comunicativo-‐interacionais	  envolvidos	  na	  maior	  ou	  menor	  vinculação	  
entre	  o	  N	  e	  o	  SAdj	  e	  na	  escolha	  do	  modo	  de	  codificação	  linguística	  do	  modificador	  (se	  adjetivo,	  
locução	  adjetiva	  ou	  oração	  relativa).	  O	  corpus	  desta	  pesquisa	  é	  formado	  por	  textos	  publicados	  
nas	  edições	  do	  primeiro	  semestre	  de	  2011	  da	  Revista	  Veja,	  representativos	  de	  dois	  padrões	  
discursivos,	  a	  saber,	  o	  Editorial	  e	  a	  Coluna	  Social.	  A	  pesquisa	  mostra-‐se	  relevante	  por	  tratar	  de	  
questões	  ainda	  não	  investigadas,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  relação	  forma-‐função	  na	  integração	  N-‐
SAdj	  e	  às	  motivações	  implicadas	  na	  escolha	  do	  tipo	  de	  SAdj	  empregado	  no	  Sintagma	  Nominal.	  
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Resumo:	  	  

	  

Por	  identificar	  o	  crescente	  número	  de	  pesquisas	  na	  área	  de	  dança	  que	  	  

investigam	  o	  tema	  da	  memória,	  essa	  pesquisa	  pretendeu	  realizar	  um	  	  

mapeamento	  das	  pesquisas	  que	  versam	  sobre	  a	  relação	  entre	  dança	  e	  	  

memória,	  tendo	  como	  base	  o	  reconhecimento	  dos	  espaços	  acadêmicos,	  nos	  	  

quais	  são	  produzidas,	  a	  identificação	  dos	  objetivos	  e	  referenciais	  	  

teórico-‐metodológicos,	  assim	  como	  discutir	  sobre	  a	  relação	  entre	  dança	  	  

e	  memória	  tendo	  como	  foco	  a	  produção	  acadêmica	  analisada.	  A	  pesquisa	  	  

teve	  como	  fontes	  o	  Banco	  de	  Teses/Capes,	  o	  Portal	  Abrace	  e	  os	  Anais	  do	  	  

1º	  Encontro	  da	  ANDA,	  no	  período	  de	  2009	  a	  2011.	  Consideramos	  os	  	  

trabalhos	  que	  incorporavam	  o	  nome	  ?memória?	  a	  seus	  títulos.	  Com	  base	  	  

na	  Análise	  de	  Conteúdo	  de	  Bardin,	  especialmente	  na	  análise	  temática,	  	  

produzimos	  fichas	  para	  cada	  uma	  das	  produções	  encontradas,	  	  

considerando	  os	  autores	  dos	  trabalhos,	  locais	  de	  produção,	  objetivos,	  	  

compreensões	  sobre	  a	  memória,	  referenciais	  teórico-‐metodológicos.	  	  

Constatamos	  que	  os	  trabalhos	  encontrados	  se	  pautavam	  pela	  diversidade	  	  

de	  referências.	  Criamos	  também	  categorias	  temáticas,	  considerando	  a	  	  

frequência	  dos	  temas	  sobre	  memória:	  História	  e	  memória,	  Memória	  e	  	  

criação	  em	  dança,	  Memória	  e	  biologia,	  Cultura	  popular	  e	  memória.	  As	  	  

mesmas	  foram	  discutidas	  conforme	  autores	  de	  referência.	  Refletimos	  que	  	  

os	  trabalhos	  analisados	  apresentam	  diferentes	  focos	  de	  compreensão	  	  

sobre	  a	  memória	  estando	  essas	  ligadas	  a	  áreas	  do	  conhecimento	  	  

distintas,	  mas	  comunicáveis.	  
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Resumo:	  	  

	  

Objetivando	  conhecer	  e	  analisar	  a	  dinâmica	  de	  funcionamento	  do	  Conselho	  Tutelar,	  
prosseguimos	  com	  este	  estudo	  para	  melhor	  compreender	  a	  implementação	  das	  diretrizes	  do	  
ECA,	  em	  Currais	  Novos.	  Optamos	  por	  um	  estudo	  exploratório-‐descritivo,	  que	  vem	  utilizando	  
entrevistas	  semiestruturadas,	  cujos	  dados	  se	  encontram	  em	  fase	  de	  interpretação.	  Alguns	  
resultados,	  porém,	  já	  antecipados,	  podem	  nos	  confirmar	  que	  são	  muitas	  as	  dificuldades	  e	  
mesmo	  contradições	  presentes	  nas	  ações	  do	  Conselho	  Tutelar,	  no	  município.	  Entre	  elas,	  
algumas	  têm	  comprometido	  o	  processo	  de	  implementação	  das	  diretrizes	  do	  ECA.	  
Constatamos,	  entre	  outras	  dificuldades,	  a	  falta	  de	  apoio	  do	  Executivo	  Municipal,	  limitando	  as	  
condições	  operacionais	  do	  trabalho	  dos	  Conselheiros;	  desvalorização	  do	  papel	  e	  
desconhecimento	  da	  importância	  do	  Conselho	  e	  dos	  conselheiros	  por	  parte	  da	  sociedade;	  
inexistência	  de	  instituições	  de	  retaguarda	  para	  encaminhamento	  de	  jovens	  em	  conflito	  com	  a	  
lei;	  desarticulação	  entre	  as	  próprias	  instituições	  na	  operacionalização	  das	  políticas	  públicas,	  
especialmente	  aquelas	  que	  integram	  o	  chamado	  ?Sistema	  de	  Garantia	  de	  Direitos?	  (SGD),	  
apesar	  da	  articulação	  positiva	  com	  algumas	  secretarias	  municipais,	  Polícia	  Militar,	  Juiz	  da	  Vara	  
Competente	  e	  Promotoria	  Pública.	  Ressalte-‐se	  que,	  desde	  novembro	  de	  2011,	  o	  Conselho,	  
reagindo	  a	  essas	  dificuldades,	  tem	  apresentado,	  gradualmente,	  outra	  realidade,	  conquistando	  
melhores	  condições	  de	  funcionamento,	  como	  sede	  própria,	  veículo,	  computadores	  e	  
impressoras.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  presente	  projeto	  foi	  caracterizar	  aspectos	  comportamentais	  e	  de	  representação	  
social	  do	  crack	  e	  outras	  drogas	  para	  estudantes	  e	  servidores	  públicos	  da	  Universidade	  Federal	  
do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  que	  se	  declaram	  usuários	  ou	  não	  de	  drogas,	  relacionando-‐os	  com	  a	  
vulnerabilidade	  em	  saúde.	  Participaram	  do	  estudo	  406	  pessoas	  dentre	  estudantes,	  técnicos	  
administrativos	  e	  professores	  da	  UFRN	  os	  quais	  responderam	  a	  um	  questionário	  individual,	  
semi-‐	  estruturado	  e	  auto-‐	  aplicado.	  A	  análise	  dos	  resultados	  foi	  realizada	  com	  auxílio	  do	  SPSS	  
18.0	  e	  do	  Programa	  Evocation.	  Com	  base	  na	  análise	  dos	  dados	  estatísticos,	  vimos	  que	  os	  
sujeitos	  participantes	  que	  usam	  ou	  já	  utilizaram	  drogas	  estão	  ou	  já	  estiveram	  expostos	  a	  
situações	  de	  vulnerabilidade	  como:	  (a)	  presenciar	  uso	  de	  drogas,	  (b)	  amigos	  ou	  familiares	  
utilizam	  drogas	  e	  (c)	  não	  apresentam	  o	  comportamento	  preventivo	  de	  atividade	  física	  regular.	  
Sobre	  a	  análise	  da	  evocação	  livre,	  as	  palavras	  centrais	  e	  que	  foram	  mais	  frequentemente	  
evocadas	  foram:	  vício,	  dependência,	  drogas,	  violência,	  destruição,	  pedra	  e	  degradação.	  Os	  
elementos	  periféricos	  foram	  subdivididos	  em	  três	  áreas:	  social/	  econômica;	  afetiva;	  e	  
criminalidade.	  Assim,	  o	  uso	  de	  psicotrópicos	  é	  uma	  realidade	  cada	  vez	  mais	  frequente,	  por	  isso	  
deve	  ser	  uma	  temática	  a	  ser	  continuamente	  explorada	  dentro	  das	  universidades.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nas	  ultimas	  décadas	  a	  produção	  literária	  em	  Natal	  vem	  assumindo	  várias	  características	  no	  
que	  concerne	  a	  autoria	  dela.	  Faz-‐se,	  portanto,	  necessário	  o	  estudo	  dessas	  características	  para	  
compreendê-‐las	  claramente.	  A	  pesquisa	  foi	  realizada	  entre	  agosto	  de	  2011	  a	  julho	  de	  2012,	  
com	  autores	  de	  produção	  literária	  na	  segunda	  metade	  do	  século	  passado	  até	  os	  dias	  atuais.	  
Para	  cumprir	  os	  objetivos	  foram	  realizadas	  entrevistas	  com	  os	  escritores	  selecionados	  e	  
confrontando	  as	  respostas	  deles	  com	  os	  conceitos	  de	  Tribo	  e	  Bio/grafia	  (MAINGUENEAU,	  
2001)	  para	  chegar	  a	  conclusão	  de	  que	  a	  literatura	  natalense	  contemporânea	  sofre	  influencia	  
da	  contracultura,	  além	  da	  contestação	  dos	  problemas	  sociais	  correntes	  nas	  épocas	  em	  que	  
cada	  obra	  foi	  escrita.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  integra	  projeto	  que	  investiga	  desdobramentos	  do	  programa	  de	  formação	  
continuada	  Gestão	  da	  Aprendizagem	  Escolar	  (Gestar	  II)	  em	  três	  escolas	  da	  rede	  municipal	  de	  
Goianinha-‐RN.	  Nesta	  pesquisa,	  o	  interesse	  recai	  sobre	  a	  observação	  dos	  mecanismos	  coesivos	  
de	  conexão	  empregados	  em	  produções	  textuais	  representativas	  das	  tipologias	  injuntiva,	  
narrativa,	  descritiva	  e	  argumentativa.	  Em	  particular,	  destacam-‐se	  aqui	  os	  diversos	  valores	  
semânticos	  assumidos	  pelo	  conector	  ?e?	  nessas	  produções.	  	  Buscou-‐se	  identificar	  motivações	  
para	  a	  recorrência	  a	  esses	  conectores	  e	  correlacioná-‐la	  às	  tipologias	  textuais	  em	  foco.	  O	  corpus	  
compõe-‐se	  de	  quarenta	  produções	  textuais	  escritas	  por	  alunos	  dos	  7º,	  8º	  e	  9º	  anos	  do	  ensino	  
fundamental.	  A	  análise	  foi	  fundamentada	  na	  perspectiva	  funcional	  de	  abordagem	  da	  língua,	  tal	  
como	  defendem	  Givón	  (1995),	  Bybee	  (2010),	  Furtado	  da	  Cunha,Oliveira	  e	  Martelotta	  (2003)	  e	  
na	  Linguística	  Textual,	  sobretudo,	  com	  base	  em	  Adam	  (1992),	  Marcuschi	  (2005,	  2008)	  e	  
Antunes	  (2005).	  	  Trata-‐se	  de	  uma	  pesquisa	  qualitativa,	  com	  suporte	  quantitativo	  evidenciador	  
de	  tendência	  de	  uso.	  Os	  resultados	  alcançados	  mostram-‐se	  relevantes	  para	  o	  ensino	  de	  língua	  
portuguesa	  no	  que	  diz	  respeito	  às	  atividades	  de	  leitura	  e	  produção	  textual	  em	  ambiente	  
escolar,	  em	  termos	  de	  identificação	  de	  elementos	  linguísticos	  característicos	  das	  tipologias	  
textuais	  consideradas,	  bem	  como	  em	  relação	  aos	  valores	  semântico-‐discursivos	  por	  eles	  
desempenhados.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  práticas	  de	  corrupção	  têm	  sido	  alvo	  de	  estudo	  no	  campo	  das	  Ciências	  Sociais,	  objetivando	  
compreender	  os	  fatores	  econômicos	  e	  sociais	  preponderantes	  para	  tais	  práticas.	  São	  abertos	  
canais	  de	  comunicação	  entre	  sociedade	  civil	  e	  mídia,	  onde	  os	  escândalos	  são	  determinantes	  
para	  mobilização	  de	  atores	  sociais	  contra	  a	  corrupção,	  entretanto	  existe	  um	  prévio	  julgamento	  
da	  população	  sobre	  os	  fatos,	  sem	  uma	  análise	  profunda	  e	  uma	  apuração	  mais	  sofisticada	  dos	  
escândalos	  de	  corrupção.	  Dentro	  dessa	  perspectiva,	  foi	  trabalhado	  na	  pesquisa,	  identificar	  as	  
justificativas	  morais	  dos	  atores	  envolvidos	  no	  Mensalão	  e	  tentar	  entender	  as	  redes	  criminosas	  
que	  se	  estabeleciam	  entre	  os	  envolvidos.	  	  Tendo	  como	  objetivo	  central,	  o	  projeto	  de	  pesquisa,	  
procurou	  desenvolver	  uma	  investigação	  sociológica	  dos	  atores	  envolvidos	  e	  das	  redes	  sociais	  
que	  se	  estabeleceram,	  além	  de	  analisar	  as	  gramáticas	  morais	  dos	  envolvidos.	  
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TÍTULO:	  A	  Nova	  Economia	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte:	  concentração	  demográfica	  e	  Migrações	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  indiscriminada	  abertura	  econômica	  praticada	  no	  início	  dos	  anos	  de	  1990	  aos	  dias	  atuais	  tem	  
limitado	  em	  demasia	  os	  espaços	  econômicos	  lucrativos	  do	  capital	  produtivo.	  Desta	  forma,	  o	  
estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  também	  entra	  nesse	  contexto	  por,	  historicamente,	  ter	  mantido	  
concentrados	  os	  principais	  investimentos	  produtivos	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal	  (RMN).	  
Assim,	  o	  principal	  objetivo	  deste	  relatório	  é	  analisar	  as	  ocorrências	  econômicas	  setoriais	  
responsáveis	  pela	  configuração	  econômica	  estadual	  a	  partir	  da	  década	  1990.	  Justifica-‐se	  a	  
proposta	  da	  presente	  pesquisa	  por	  realizar	  uma	  análise	  da	  economia	  potiguar	  através	  dos	  
setores	  econômicos	  e	  a	  sua	  relação	  entre	  as	  microrregiões	  do	  estado.	  Ademais,	  a	  pesquisa	  
busca	  revelar	  se	  a	  concentração	  produtiva	  ainda	  permanece	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal	  
(RMN)	  bem	  como	  se	  a	  referida	  região	  continua	  a	  funcionar	  como	  polo	  atrator	  de	  população.	  
Para	  consubstanciação	  final	  do	  presente	  relatório	  foram	  utilizadas	  as	  informações	  
quantitativas	  dos	  Censos	  Industriais,	  Agrícolas	  e	  de	  Serviços,	  bem	  como	  os	  Censos	  
Demográficos,	  correspondentes	  ao	  período	  de	  1991	  a	  2010.	  A	  partir	  das	  informações	  
levantadas,	  chegou-‐se	  a	  conclusão	  de	  que	  o	  desenvolvimento	  da	  economia	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte	  bem	  como	  a	  dinâmica	  do	  seu	  processo	  de	  urbanização	  tendem	  a	  continuar	  
concentrados	  na	  Região	  Metropolitana	  Potiguar,	  porém	  não	  apenas	  em	  seu	  núcleo,	  mas	  tem	  
se	  espraiado	  entre	  os	  municípios	  que	  a	  compõe.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  deste	  trabalho	  consiste	  em	  analisar	  os	  elementos	  que	  determinaram	  a	  evolução	  
econômica	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  termos	  de	  composição	  e	  distribuição	  das	  atividades	  
econômicas,	  destacando	  os	  fatores	  e	  tendências	  estruturais	  observados	  na	  economia	  potiguar	  
no	  período	  de	  1970	  a	  2006.	  Verificam-‐se	  os	  principais	  fenômenos	  econômicos	  ocorridos	  no	  
processo	  histórico,	  à	  estrutura,	  concentração	  e	  distribuição	  da	  produção,	  como	  também	  a	  
comparação	  do	  crescimento	  econômico	  do	  estado	  com	  os	  demais	  estados	  da	  região	  e	  suas	  
relações	  comerciais	  com	  o	  exterior.	  São	  analisados	  os	  impactos	  dos	  incentivos	  fiscais	  e	  
financeiros	  promovidos	  pela	  SUDENE	  na	  economia	  do	  estado	  e	  como	  sua	  atuação	  contribuiu	  
para	  modificar	  o	  cenário	  produtivo.	  Destacam-‐se	  algumas	  características	  da	  economia	  do	  RN,	  
como	  a	  baixa	  diversificação	  produtiva,	  a	  preponderância	  de	  oligarquias	  e	  a	  fragilidade	  do	  setor	  
agropecuário.	  Apesar	  disso,	  entre	  os	  anos	  de	  1970	  e	  1998,	  o	  RN	  apresentou	  taxas	  de	  
crescimento	  econômico	  maiores	  que	  os	  demais	  estados	  da	  região	  NE,	  sendo	  este	  crescimento	  
acompanhado	  por	  uma	  mudança	  na	  estrutura	  produtiva.	  Percebe-‐se	  uma	  concentração	  
espacial	  da	  produção	  segundo	  o	  comportamento	  do	  valor	  adicionado.	  Nas	  relações	  
interestaduais,	  o	  estado	  apresentou	  déficit	  com	  todas	  as	  regiões	  e	  com	  a	  maioria	  dos	  estados.	  
No	  tocante	  as	  exportações,	  houve	  predominância	  de	  commodities	  agrícolas	  de	  baixo	  valor	  
agregado	  e	  baixa	  participação	  do	  estado	  nas	  exportações	  brasileiras.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  visa	  apresentar	  o	  trabalho	  de	  Iniciação	  Científica	  desenvolvido	  junto	  ao	  projeto	  
de	  pesquisa	  ?As	  Identidades	  Poéticas	  da	  Cidade	  do	  Natal?,	  o	  qual	  busca	  investigar	  as	  
identidades	  culturais	  construídas	  nas	  representações	  literárias	  (prosa	  e	  poesia)	  sobre	  a	  cidade	  
de	  Natal.	  	  O	  discurso	  literário	  sobre	  a	  cidade	  	  oferece	  representações	  capazes	  de	  preservar	  e	  
(re)construir	  o	  imaginário	  social	  do	  locus	  urbano	  pelos	  sujeitos	  que	  neles	  habitam.	  De	  ordem	  
qualitativa,	  natureza	  interpretativista	  e	  abordagem	  multidisciplinar	  esta	  pesquisa	  pretende-‐se	  
parte	  integrante	  da	  área	  de	  estudos	  chamada	  Linguistica	  Aplicada.	  Teorizações	  acerca	  da	  
concepção	  de	  linguagem	  (BAKHTIN,	  1992,	  2002)	  bem	  como	  a	  contribuição	  dos	  estudos	  
culturais	  para	  uma	  concepção	  de	  sujeito	  pós-‐moderno	  (HALL,	  2005;	  CANCLINI,	  2006)	  
auxiliaram	  no	  prosseguimento	  deste	  estudo.	  Neste	  ano	  de	  pesquisa,	  nossa	  obra	  de	  referência	  
foi	  a	  antologia	  ?Crônicas	  Natalenses?(VASCONCELOS,	  1999).	  	  As	  crônicas	  analisadas	  revelam	  
categorias	  gerais	  e	  especificas	  sobre	  a	  cidade.	  Por	  meio	  delas,	  pudemos	  notar	  um	  discurso	  
engajado	  na	  busca	  da	  memória	  dos	  lugares	  e	  na	  fuga	  de	  um	  presente	  não-‐idealizado.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  dias	  atuais,	  os	  Conselhos	  de	  Saúde	  e	  o	  SUS	  (Sistema	  Único	  de	  Saúde),	  encontram-‐se	  em	  
uma	  situação	  não	  muito	  acalentadora.	  Esse	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  fazer	  uma	  análise	  de	  
situação	  	  do	  Conselhos	  de	  Saúde	  da	  cidade	  de	  Macaíba,	  buscando	  detectar	  seus	  principais	  
problemas	  e	  as	  possíveis	  soluções	  para	  os	  mesmos,	  sendo	  esta	  pesquisa	  baseada	  em	  analise	  
quantitativa.	  

	  

Acredita-‐se	  que	  quanto	  maior	  for	  o	  grau	  de	  informação	  e	  preparação	  dos	  membros	  dos	  
conselhos	  de	  saúde	  mais	  fácil	  será	  exercer	  com	  esclarecimentos	  as	  suas	  funções	  dentro	  do	  
conselho.	  

	  

Com	  a	  participação	  e	  fiscalização	  da	  sociedade	  e	  a	  participação	  efetiva	  dos	  conselhos	  de	  saúde,	  
é	  possível	  mudar	  o	  SUS.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Portfólio	  é	  um	  instrumento	  avaliativo	  formativo,	  com	  características	  reflexivas,	  presentes	  
em	  suas	  narrativas,	  e	  que	  vem	  sendo	  utilizado	  no	  Curso	  de	  Pedagogia	  da	  UFRN,	  nas	  disciplinas	  
de	  Fundamentos	  Psicológicas.	  Este	  trabalho	  objetiva	  apresentar	  resultados	  parciais	  de	  uma	  
pesquisa	  realizada	  como	  Bolsista	  de	  IC-‐REUNI,	  com	  o	  interesse	  em	  identificar	  nos	  portfólios	  as	  
representações	  do	  processo	  de	  avaliação	  contínua.	  A	  metodologia	  utilizada	  foi	  a	  partir	  das	  
análises	  de	  dados	  coletados	  nos	  portfólios,	  apresentados	  por	  alunos	  do	  Curso	  de	  Pedagogia,	  
da	  UFRN,	  nos	  períodos	  de	  2009.2	  e	  2010.2,	  na	  disciplina	  de	  Psicologia	  Educacional	  I.	  Foram	  
analisados	  25	  (vinte	  e	  cinco)	  depoimentos	  auto-‐avaliativos,	  na	  qual	  pudemos	  observar	  o	  
quanto	  a	  experiência	  da	  escrita	  de	  si	  contribui	  na	  formação	  dos	  graduandos.	  As	  análises	  dos	  
relatos	  indicam	  que	  o	  portfólio	  constitui-‐se	  de	  uma	  ferramenta	  avaliativa	  processual,	  que	  
permite	  ao	  aluno	  re-‐significar	  e	  refletir	  acerca	  da	  construção	  do	  conhecimento	  e	  assim	  possa	  
avaliar-‐se;	  de	  maneira	  que	  o	  portfólio	  atua	  como	  um	  encorajador	  da	  aprendizagem.	  Logo,	  
podemos	  concluir	  que,	  os	  resultados	  alcançados	  por	  meio	  da	  avaliação	  com	  o	  portfólio	  
contribuem	  para	  a	  formação	  de	  alunos	  capazes	  de	  analisar,	  criticamente,	  o	  processo	  de	  
construção	  do	  conhecimento,	  do	  conteúdo	  que	  lhe	  fora	  ensinado.	  E	  assim,	  estabelecer	  seus	  
próprios	  desígnios;	  de	  maneira	  em	  que	  o	  aprendizado	  passe	  sempre	  por	  um	  processo	  contínuo	  
de	  reconstrução.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  faz	  parte	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  -‐	  "Investigando	  a	  ?Natureza	  da	  Ciência?	  e	  
o	  papel	  dessa	  temática	  em	  estratégias	  didáticas?,	  que	  tem	  como	  plano	  de	  trabalho:	  
?Concepções	  sobre	  a	  ?natureza	  da	  ciência?:	  analisando	  dados	  e	  obtendo	  resultados?.	  O	  
objetivo	  desta	  pesquisa	  está	  norteado	  em	  investigar	  as	  concepções	  que	  os	  docentes	  em	  
formação	  têm	  acerca	  da	  ?Natureza	  da	  Ciência?,	  visto	  que	  há	  uma	  enorme	  carência	  em	  
discussões	  sobre	  as	  visões	  equivocadas	  e	  deformadas	  da	  ciência	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  
construção	  do	  conhecimento	  científico	  no	  âmbito	  educacional.	  Como	  metodologia,	  foi	  
aplicado	  um	  questionário	  e	  realizadas	  as	  entrevistas	  em	  duas	  turmas	  do	  Curso	  de	  Licenciatura	  
em	  Pedagogia	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Com	  a	  análise	  destes	  
questionários	  foram	  obtidos	  resultados	  indicando	  que	  a	  maior	  parte	  dos	  sujeitos	  possuem	  
imagens	  deformadas	  e	  ingênuas	  sobre	  a	  ciência,	  como	  a	  atribuição	  de	  um	  caráter	  
comprobatório,	  categórico	  e	  inquestionável	  ao	  conhecimento	  científico.	  Sendo	  assim,	  é	  
possível	  perceber	  que	  há	  ausência	  de	  discussões	  epistemológicas	  sobre	  a	  temática,	  nos	  
diversos	  níveis	  de	  ensino,	  o	  que	  merece	  uma	  dedicação	  maior	  para	  trabalhar	  a	  construção	  do	  
conhecimento	  científico	  na	  educação.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  toma	  como	  objeto	  de	  estudo	  os	  ensaios	  autobiográficos	  e	  objetiva	  compreender	  
como	  os	  autores	  percebem	  a	  ressignificação	  de	  saberes	  mediante	  o	  exercício	  da	  reflexão	  
escrita.	  Admite-‐se	  como	  ponto	  de	  partida,	  que	  a	  escrita	  de	  si	  enquanto	  dispositivo	  de	  
avaliação	  na	  graduação	  possibilita	  uma	  formação	  intelectual	  crítica	  e	  reflexiva,	  na	  medida	  em	  
que	  permite	  ao	  seu	  autor	  colocar-‐se	  no	  lugar	  de	  avaliador	  do	  seu	  próprio	  percurso	  de	  
formação.	  A	  partir	  dessa	  hipótese,	  procura-‐se	  estudar	  as	  repercussões	  promovidas	  pela	  
reflexão	  autobiográfica	  na	  ressignificação	  de	  saberes	  e	  das	  experiências.	  A	  metodologia	  
utilizada	  é	  a	  leitura	  reflexiva	  das	  escritas	  de	  si	  de	  21	  alunos	  que	  elaboraram	  ensaios	  
autobiográficos	  durante	  os	  estágios	  supervisionados	  no	  ano	  de	  2009,	  no	  curso	  de	  Letras	  da	  
UFRN.	  Os	  resultados	  evidenciaram	  a	  dificuldade,	  descrita	  por	  todos,	  em	  escrever	  
reflexivamente	  sobre	  si	  mesmo,	  e	  principalmente,	  denunciaram	  a	  ausência	  dessa	  escrita	  ao	  
longo	  da	  formação	  acadêmica.	  Contudo,	  os	  alunos	  demonstraram	  satisfação	  em	  trabalhar	  com	  
um	  instrumento	  de	  avaliação	  subjetivo	  e	  reflexivo	  que	  lhes	  permite	  reconstruir	  a	  historicidade	  
de	  suas	  aprendizagens.	  	  Nesse	  exercício	  de	  reflexão,	  os	  autores	  tomam	  consciência	  das	  
experiências	  que	  foram	  transformadoras	  nas	  representações	  de	  si.	  Assim,	  a	  avaliação	  que	  
recorre	  a	  ensaios	  autobiográficos	  na	  graduação	  apresenta-‐se	  como	  uma	  forma	  inovadora	  de	  
aprofundar	  o	  entendimento	  sobre	  os	  diferentes	  modos	  de	  ensino	  e	  aprendizagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  trata	  de	  investigação	  a	  respeito	  do	  Centro	  de	  Pesquisa	  de	  Arte,	  fundado	  e	  dirigido	  
pelo	  artista	  Ivan	  Serpa,	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  no	  início	  da	  década	  de	  1970,	  que	  tinha	  como	  base	  a	  
experiência	  unificadora	  da	  Bauhaus,	  e	  reuniu	  diversos	  jovens	  artistas	  e	  outros	  já	  consagrados	  
da	  época,	  deixando	  seu	  legado	  na	  história	  da	  Arte	  no	  Brasil.	  No	  entanto,	  com	  a	  morte	  
prematura	  de	  seu	  idealizador,	  em	  1973,	  aos	  50	  anos,	  a	  experiência	  foi	  subitamente	  
interrompida	  e	  depois	  esquecida,	  sob	  a	  onda	  ruidosa	  dos	  movimentos	  que	  se	  sucederam	  a	  
partir	  dos	  anos	  80,	  marcados	  pela	  forte	  hegemonia	  do	  mercado.	  	  

Como	  objetivo,	  o	  projeto	  tem	  a	  intenção	  de	  reunir	  o	  máximo	  de	  informações	  e	  relatos	  dos	  que	  
viveram	  o	  Centro	  e	  a	  época	  artística	  em	  que	  ele	  existiu,	  contribuindo	  com	  a	  História	  da	  Arte	  do	  
nosso	  país.	  Para	  isso,	  estão	  sendo	  processadas	  entrevistas	  em	  áudio	  feitas	  pela	  professora	  
coordenadora	  do	  projeto,	  a	  Prof.ª	  Dr.ª	  Luiza	  Nóbrega,	  participante	  dessa	  experiência,	  e	  artistas	  
que	  também	  fizeram	  parte.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  propõe-‐se	  a	  fazer	  uma	  análise	  do	  romance	  ?O	  senhor	  embaixador?	  
(1965),	  de	  Erico	  Veríssimo,	  partindo	  das	  perspectivas	  teóricas	  expostas	  por	  Antonio	  Candido	  
no	  livro	  ?Literatura	  e	  Sociedade?.	  Esse	  romance	  lança	  uma	  crítica	  aos	  estados	  totalitários	  a	  
partir	  da	  tematização	  da	  fictícia	  República	  de	  Sacramento.	  Tal	  república	  funciona,	  na	  obra,	  
como	  metáfora	  das	  ditaduras	  que	  assolavam	  a	  América	  Latina,	  inclusive	  o	  Brasil,	  ao	  longo	  do	  
século	  XX.	  Podemos	  afirmar	  que	  o	  cruzamento	  entre	  entrecho	  ficcional	  e	  eventos	  históricos	  
interfere	  na	  estrutura	  da	  obra,	  ponto	  que	  é	  decisivo	  para	  as	  dotações	  de	  tempo,	  espaço	  e	  
sequenciação	  dessa	  narrativa.	  Nesse	  sentido,	  faremos,	  neste	  trabalho,	  uma	  análise	  da	  
construção	  do	  personagem	  Gabriel	  Heliodoro	  (o	  embaixador	  que	  dá	  título	  à	  obra)	  de	  suas	  
ações,	  falas	  e	  pensamentos,	  de	  sua	  trajetória	  íntima	  e	  sócio-‐política,	  bem	  como	  da	  
relativização	  de	  sua	  personalidade,	  que	  impede	  que	  a	  obra	  caia	  num	  discurso	  político	  de	  
maniqueísmo	  ingênuo.	  A	  análise	  será	  apreendida	  em	  conjunto	  com	  a	  observação	  do	  contexto	  
histórico	  em	  que	  o	  romance	  foi	  elaborado,	  pois	  segundo	  Antonio	  Candido,	  para	  se	  perceber	  
uma	  obra	  literária	  em	  sua	  integridade,	  é	  preciso	  fundir	  texto	  e	  contexto	  numa	  interpretação	  
dialética	  íntegra.	  Dessa	  maneira,	  o	  romance	  de	  Érico	  Veríssimo,	  insere-‐se	  em	  um	  grupo	  que,	  
criticando	  sejam	  as	  ditaduras	  de	  direita,	  sejam	  as	  que	  se	  revestem	  de	  um	  discurso	  de	  
esquerda,	  aponta	  a	  liberdade	  como	  único	  caminho	  a	  ser	  buscado	  pelos	  homens.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nas	  primeiras	  décadas	  do	  século	  XX,	  as	  obras	  de	  melhoramento	  do	  porto	  de	  Natal	  ganharam	  
destaque	  nas	  páginas	  dos	  principais	  jornais	  da	  capital	  potiguar.	  As	  obras	  tinham	  o	  objetivo	  de	  
melhorar	  as	  condições	  do	  seu	  ancoradouro,	  permitindo	  a	  entrada	  de	  navios	  de	  maior	  porte,	  
algo	  que	  até	  o	  final	  do	  século	  XIX	  não	  era	  possível	  pelas	  próprias	  condições	  geográficas	  da	  
cidade.	  Neste	  momento,	  em	  que	  o	  porto	  será	  alvo	  de	  várias	  intervenções,	  uma	  série	  de	  
representações	  foram	  produzidas	  sobre	  este	  espaço,	  o	  colocando	  como	  símbolo	  de	  um	  
progresso	  que	  se	  anunciaria	  ao	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  marcando	  o	  que	  seria	  segundo	  os	  jornais,	  
um	  novo	  momento	  da	  história	  da	  urbe,	  a	  qual	  o	  período	  do	  império	  seria	  identificado	  como	  
?tempo	  do	  atraso?,	  dando	  lugar	  ao	  ?tempo	  do	  ?progresso?,	  	  sendo	  	  este	  	  referente	  ao	  período	  
da	  república	  no	  estado.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  analisar	  as	  representações	  produzidas	  
sobre	  o	  porto	  de	  Natal	  nas	  primeiras	  décadas	  do	  século	  XX,	  relacionando	  elas	  com	  o	  esforço	  de	  
construção	  de	  uma	  identidade	  para	  o	  novo	  regime	  político	  instaurado	  a	  partir	  de	  1889,	  esforço	  
este	  mobilizado	  pelos	  grupos	  políticos	  que	  ascenderam	  ao	  poder	  no	  Estado	  a	  parti	  deste	  
momento.	  Serão	  utilizadas	  como	  fontes	  para	  esta	  pesquisa,	  as	  matérias	  publicadas	  no	  jornal	  A	  
República	  no	  recorte	  temporal	  compreendido	  entre	  1889	  e	  1913,	  momento	  que	  caracteriza	  a	  
primeira	  fase	  das	  obras,	  suspensas	  neste	  último	  ano,	  e	  que	  só	  seriam	  restabelecidas	  
oficialmente	  em	  1918.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Porto,	  representação	  e	  identidade.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0467	  

TÍTULO:	  INTERFACES	  INTERDISICIPLINARES:	  EDUCAÇÃO,	  NEUROCIÊNCIA	  E	  PSICOLINGUÍSTICA	  
NA	  ALFABETIZAÇÃO	  INFANTIL	  

AUTOR:	  BRUNA	  CARDOSO	  WANDERLEY	  

ORIENTADOR:	  ANGELA	  MARIA	  CHUVAS	  NASCHOLD	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  presente	  estudo	  é	  testar	  o	  efeito	  de	  uma	  intervenção	  baseada	  em	  metáforas	  
conceituais	  na	  alfabetização	  com	  a	  finalidade	  de	  ampliar	  a	  compreensão	  leitora	  e	  o	  
desenvolvimento	  de	  habilidades	  sociais	  e	  cognitivas	  de	  alunos	  do	  segundo	  ano	  do	  ensino	  
fundamental	  de	  uma	  escola	  pública	  do	  município	  de	  Natal/RN.	  Ademais,	  o	  estudo	  pretende	  
contribuir	  para	  desenvolver	  o	  conhecimento	  na	  interface	  entre	  educação,	  neurociências	  e	  
psicolinguística,	  em	  benefício	  da	  educação	  brasileira.	  O	  trabalho	  é	  baseado	  nas	  seguintes	  
hipóteses:	  1)	  a	  metáfora	  é	  um	  estruturante	  fundamental	  da	  linguagem	  e	  a	  formação	  de	  
conceitos	  (LAKOFF,	  1999,	  GIBBS,	  2002);	  2)	  a	  leitura	  de	  ficção	  é	  um	  simulador	  de	  vôo	  de	  
habilidades	  sociais	  (OAKLEY	  2006);	  3)	  a	  aquisição	  da	  competência	  leitora	  é	  crucial	  para	  o	  
desenvolvimento	  de	  outras	  habilidades	  cognitivas	  importantes	  ao	  sucesso	  acadêmico	  e	  
profissional	  (STANOVICH,	  1986;	  WALBERG	  &	  TSAI,	  1983).	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  presente	  estudo	  é	  testar	  o	  efeito	  de	  uma	  intervenção	  baseada	  em	  metáforas	  
conceituais	  na	  alfabetização	  com	  a	  finalidade	  de	  ampliar	  a	  compreensão	  leitora	  e	  o	  
desenvolvimento	  de	  habilidades	  sociais	  e	  cognitivas	  de	  alunos	  do	  segundo	  ano	  do	  ensino	  
fundamental	  de	  uma	  escola	  pública	  do	  município	  de	  Natal/RN.	  Além	  disso,	  o	  estudo	  pretende	  
contribuir	  para	  desenvolver	  o	  conhecimento	  na	  interface	  entre	  educação,	  neurociências	  e	  
psicolinguística,	  em	  benefício	  da	  educação	  brasileira.	  O	  trabalho	  é	  baseado	  nas	  seguintes	  
hipóteses:	  1)	  a	  metáfora	  é	  um	  estruturante	  fundamental	  da	  linguagem	  e	  a	  formação	  de	  
conceitos	  (LAKOFF,	  1999,	  GIBBS,	  2002);	  2)	  a	  leitura	  de	  ficção	  é	  um	  simulador	  de	  vôo	  de	  
habilidades	  sociais	  (OAKLEY	  2006);	  3)	  a	  aquisição	  da	  competência	  leitora	  é	  crucial	  para	  o	  
desenvolvimento	  de	  outras	  habilidades	  cognitivas	  importantes	  ao	  sucesso	  acadêmico	  e	  
profissional	  (STANOVICH,	  1986;	  WALBERG	  &	  TSAI,	  1983).	  
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Resumo:	  	  

	  

Confirmando	  as	  discussões	  que	  víamos	  articulando	  a	  obra	  de	  Guimarães	  Rosa	  à	  de	  Miguel	  de	  
Unamuno,	  como	  instâncias	  romanescas	  e	  novelescas	  atribuídas	  a	  uma	  modernidade	  literária	  
em	  regimes	  de	  artes	  determinados	  historicamente,	  uma	  configuração	  espacial	  apresentou-‐se-‐
nos	  como	  o	  ponto	  de	  partida	  que	  poderia	  lançar-‐nos	  numa	  perspectiva	  cartográfica	  possível,	  
tendo	  no	  conceito	  foucaultiano	  de	  heterotopia	  (2006)	  a	  sua	  chave	  interpretativa.	  Situarmos	  as	  
novas	  configurações	  ou	  reconfigurações	  heterotópicas	  desse	  trabalho	  da	  imagem-‐afecção,	  nos	  
dois	  autores,	  foi	  o	  objetivo	  maior	  destes	  estudos.	  Selecionamos	  o	  seguinte	  corpus	  literário,	  
?Traços	  biográficos	  de	  Lalino	  Salãthiel	  ou	  a	  volta	  do	  marido	  pródigo?,	  que	  compõe	  o	  livro	  
Sagarana,	  ?A	  estória	  de	  Lélio	  e	  Lina?,	  do	  livro	  Corpo	  de	  baile,	  de	  Guimarães	  Rosa.	  Assim	  como	  
?Duas	  mães?	  e	  ?Nada	  menos	  que	  um	  homem	  inteiro?,	  do	  livro	  Três	  novelas	  exemplares	  e	  um	  
prólogo,	  de	  Unamuno.	  Interessa-‐nos	  estabelecer	  como,	  por	  meio	  da	  linguagem	  erótica,	  signos	  
e	  enunciados	  míticos	  concorrem	  na	  instauração	  do	  espaço	  do	  outro,	  ou	  dos	  outros,	  não	  
regidos	  nem	  pela	  normatividade,	  nem	  pela	  força	  da	  lei	  opressora.	  Em	  ambas	  as	  ficções,	  isso	  
conduz	  diversamente	  a	  processos	  de	  destruição	  ou	  decomposição	  desse	  erótico,	  enquanto	  
produção	  do	  amor,	  do	  desejo	  e	  do	  feminino,	  considerando	  a	  crise	  do	  modelo	  patriarcal,	  em	  
Unamuno.	  E	  em	  Rosa,	  implicando	  no	  desencadeamento	  dos	  sentidos	  do	  amor	  e	  da	  paixão,	  
como	  palavras	  larvais	  na	  ficção	  da	  modernidade	  dilacerada.	  
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Resumo:	  	  

	  

Introdução:	  O	  autismo	  é	  um	  transtorno	  do	  neurodesenvolvimento	  caracterizado	  por	  prejuízos	  
qualitativos	  nas	  habilidades	  de	  interação	  social,	  comunicação	  e	  padrões	  restritos	  e	  repetitivos	  
de	  comportamentos,	  interesses	  e	  atividades.	  Pesquisas	  indicam	  que	  a	  intervenção	  precoce,	  
que	  conta	  com	  a	  colaboração	  ativa	  dos	  cuidadores	  primários,é	  uma	  forma	  promissora	  de	  
tratamento.	  Objetivo:	  a.	  Capacitar	  cuidadores	  a	  implementar	  procedimentos	  de	  ensino	  
utilizados	  no	  programa	  Hanen	  com	  seus	  filhos	  b.	  Avaliar	  a	  responsividade	  da	  díade	  a	  partir	  do	  
programa.	  Metodologia:	  Estudo	  de	  Caso	  descritivo	  com	  delineamento	  de	  pesquisa	  quase-‐
experimental	  intrasujeito	  com	  replicação	  entre	  díades.	  Participantes:	  3	  crianças	  com	  risco	  de	  
autismo	  (24-‐38	  meses)	  e	  suas	  mães.	  Local:	  instituição	  filantrópica	  de	  ensino	  e	  residência	  das	  
díades.	  Resultados:	  resultados	  preliminares	  indicaram	  limitado	  uso	  das	  estratégias	  Hanen	  
pelas	  mãe.	  Discussão:	  O	  uso	  de	  rotinas	  interativas	  como	  contexto	  de	  intervenção	  é	  uma	  
estratégia	  promissora	  aos	  indivíduos	  com	  autismo.	  Conclusões:	  Resultados	  dessa	  pesquisa	  
poderão	  contribuir	  para	  elaboração	  de	  programas	  de	  intervenção	  precoce	  destinados	  a	  
crianças	  com	  autismo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  gêneros	  discursivos	  acadêmicos	  vêm	  despertando	  interesse	  de	  muitos	  pesquisadores	  que	  
constituem	  o	  campo	  das	  Ciências	  Humanas.	  Nesta	  direção,	  a	  produção	  acadêmica	  se	  tornou	  
objeto	  de	  pesquisa	  de	  mestrandos,	  doutorandos	  e	  professores	  pesquisadores.	  Em	  decorrência,	  
profissionais	  preocupados	  com	  a	  produção	  do	  conhecimento,	  mais	  especificamente,	  sobre	  o	  
que	  vem	  sendo	  apresentado	  à	  sociedade,	  juntam	  esforços	  para	  compreender	  a(s)	  escolha(s)	  
de	  organização	  linguística	  dos	  gêneros	  acadêmicos	  que	  são	  publicados,	  seja	  como	  artigo	  
científico,	  dissertação	  de	  mestrado,	  tese	  de	  doutorado,	  relatório	  final	  de	  pesquisa,	  
conferência,	  entre	  outros.	  É,	  pois,	  nesta	  perspectiva	  que	  trataremos	  de	  um	  entre	  os	  vários	  
fenômenos	  linguísticos	  que	  podem	  ser	  estudados	  em	  dados	  que	  se	  constituam	  de	  gêneros	  
discursivos	  acadêmicos,	  a	  saber,	  a	  responsabilidade	  enunciativa,	  buscando	  identificar,	  
descrever,	  analisar	  e	  interpretar	  mecanismos	  linguísticos	  usados	  para	  inserir	  a	  voz	  de	  outrem	  e	  
identificar	  discursivamente,	  quando	  um	  locutor	  assume	  a	  responsabilidade	  pelo	  que	  diz,	  ou	  
quando	  muda	  de	  ponto	  de	  vista	  para,	  por	  exemplo,	  adotar	  o	  ponto	  de	  vista	  de	  outrem.	  Nossas	  
discussões	  serão	  norteadas	  pelaLinguística	  Textual,	  subsidiando-‐nos	  na	  teoria	  da	  Análise	  
Textual	  dos	  Discursos	  (ADAM,	  2008),	  assim	  como	  nas	  postulações	  teóricas	  sobre	  
responsabilidade	  Enunciativa	  (RABATEL,	  2009).	  	  Essa	  é	  uma	  pesquisa	  de	  natureza	  qualitativa	  
interpretativista	  e	  se	  insere	  no	  campo	  da	  linguística.	  
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Resumo:	  	  

	  

Quando	  se	  fala	  em	  economia	  política	  na	  mídia,	  como	  a	  cultura	  e	  os	  sujeitos	  são	  tratados	  e	  qual	  
as	  relações	  de	  interação	  entre	  eles	  e	  a	  produção	  dos	  significados	  sociais	  no	  material	  narrado	  
em	  revistas	  de	  circulação	  nacional.	  Como	  as	  matérias	  de	  economia	  retratam	  os	  fundamentos	  
da	  economia	  e	  como	  surge	  o	  sofrimento	  social	  e	  dos	  sujeitos	  em	  meio	  à	  cobertura	  jornalística	  
sobre	  as	  bases	  econômicas	  da	  sociedade?	  Como	  o	  sujeito	  é	  transformado	  em	  capital	  humano	  
em	  meio	  à	  especulação	  da	  cobertura	  jornalística?	  Para	  tanto,	  analisamos	  as	  crises	  econômicas	  
dos	  anos	  de	  1990	  e	  2000,	  no	  material	  que	  circulou	  na	  Revista	  Veja	  ?	  Editora	  abril	  nesse	  
período	  -‐	  como	  forma	  de	  comparar	  quais	  foram	  os	  discursos,	  conversações	  e	  narrativas	  
jornalísticas	  que	  deram	  significação	  a	  ambos	  os	  eventos.	  Como	  ponto	  de	  partida	  demarcamos	  
diferenças	  na	  abordagem	  dos	  assuntos	  nos	  dois	  períodos.	  E,	  para	  fazer	  o	  contraponto	  com	  as	  
narrativas	  sobre	  crises	  da	  mídia	  corporativa,	  analisamos	  o	  tratamento	  do	  mass	  media	  em	  
relação	  às	  manifestações	  dos	  jovens,	  ?os	  indignados?	  que	  ocuparam	  espaços	  públicos,	  praças	  
e	  ruas	  e	  em	  redes	  sociais	  na	  internet	  durante	  a	  crise	  financeira	  de	  2008.	  A	  ideia	  é	  comparar	  a	  
narrativa	  dos	  jovens	  ?indignados?	  sobre	  a	  crise	  financeira	  com	  as	  narrativas	  construídas	  pela	  
mídia	  corporativa.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  regiões	  urbanas,	  principalmente	  as	  nordestinas,	  vêm	  sendo	  gradualmente	  inseridas	  num	  
novo	  cenário	  -‐	  o	  turismo	  de	  segunda	  residência,	  no	  qual	  novas	  modalidades	  de	  investimentos	  
oriundos	  da	  associação	  do	  capital	  turístico	  com	  o	  imobiliário	  provocam	  uma	  nova	  
refuncionalização	  do	  espaço.	  Considerando	  que	  com	  a	  chegada	  do	  capital	  internacional	  o	  
turismo	  potiguar	  adquiriu	  maior	  complexidade,	  devido	  à	  maior	  diversificação	  dos	  
investimentos	  aplicados	  na	  produção	  de	  empreendimentos	  residenciais	  turísticos	  (FERREIRA;	  
SILVA,	  2008),	  é	  necessário	  identificar	  o	  usuário	  de	  segunda	  residência	  que	  atua	  nessa	  
modalidade	  de	  turismo:	  destacando	  suas	  características,	  expondo	  quais	  são	  suas	  
convergências	  e	  divergências	  com	  o	  turista	  tradicional	  no	  que	  tange	  ao	  consumo	  do	  espaço.	  
Destarte,	  este	  estudo	  reflexionará	  sobre	  a	  relação	  ou	  vínculo	  que	  o	  turista	  e	  o	  usuário	  das	  
residências	  secundárias	  estabelecem	  com	  o	  lugar	  turístico,	  onde	  passam	  temporadas	  e	  
momentos	  de	  lazer.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  pesquisa	  intitulado	  ?A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  SI:	  escritas	  e	  dados?,	  faz	  parte	  de	  um	  
conjunto	  de	  estudos	  e	  investigações	  sobre	  a	  formação	  docente	  na	  Região	  do	  Seridó.	  O	  mesmo	  
objetiva	  complementar	  os	  estudos	  e	  discussões	  resultantes	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  ?Professora	  
Negra	  no	  Seridó?,	  cuja	  finalidade	  era	  identificar	  na	  historiografia	  regional	  o	  momento	  em	  que	  
essa	  professora	  tem	  acesso	  ao	  sistema	  de	  ensino	  no	  que	  refere	  ao	  exercício	  da	  atividade	  
docente.	  Pretende-‐se	  nessa	  linha	  investigativa	  conhecer	  e	  traçar	  o	  perfil	  identitário	  
profissional	  dessa	  professora,	  realçando	  o	  percurso	  de	  construção	  do	  seu	  sentido	  de	  pertença	  
ao	  grupo	  étnico,	  a	  consolidação	  do	  seu	  status	  dentro	  da	  carreira	  do	  Magistério	  e	  sua	  condição	  
no	  conjunto	  de	  professores	  da	  rede	  pública	  de	  ensino.	  Assim,	  tomamos	  inicialmente	  por	  fonte	  
de	  informações	  os	  indicadores	  do	  Instituto	  Nacional	  de	  Estudos	  e	  Pesquisas	  Educacionais	  ?	  
INEP,	  pois	  este	  fornece	  elementos	  informativos	  sobre	  formação	  e	  função	  docente.	  Os	  dados	  
encontrados	  ainda	  são	  poucos,	  visto	  que	  a	  pesquisa	  se	  encontra	  em	  fase	  inicial,	  mas	  já	  nos	  
revelam	  análises	  e	  interpretações	  parciais	  acerca	  da	  formação	  e	  carreira	  docente.	  Dentre	  
estas,	  destacamos	  a	  presença	  de	  um	  número	  consideravelmente	  baixo	  de	  pessoas	  que	  se	  
enquadram	  em	  grupos	  étnicos	  de	  afrodescendentes	  presentes	  no	  processo	  de	  matrícula	  para	  
o	  ingresso	  em	  cursos	  de	  Educação	  Profissional,	  como	  também,	  um	  número	  pequeno	  desses	  
profissionais	  do	  Magistério	  em	  atuação	  na	  Educação	  Básica.	  
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Resumo:	  	  

	  

Objetivo	  da	  pesquisa:	  Examinar	  o	  lugar	  dos	  espíritos	  de	  Lúcifer	  e	  de	  Javé	  no	  Grupo	  Atlan,	  
considerando	  o	  significado	  destas	  entidades	  na	  qualificação	  das	  diferentes	  vertentes	  do	  
movimento	  espírita	  em	  vigência	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  

O	  relatório	  apresenta	  a	  visão	  de	  cinco	  componentes	  do	  Grupo	  Atlan	  (um	  "coletivo	  
espiritualista"	  registrado	  como	  Sociedade	  Civil	  Sem	  Fins	  Lucrativos)	  sobre	  a	  presença	  de	  Lúcifer	  
na	  fundação	  e	  organização	  do	  grupo	  em	  Natal.	  Os	  dados	  foram	  coletados	  em	  entrevistas	  com	  
membros	  do	  grupo.	  Para	  estes,	  Javé,	  divindade	  judaica,	  se	  aproxima	  de	  uma	  emocionalidade	  
maligna,	  trazendo	  um	  ethos	  guerreiro,	  perverso	  e	  dominador	  e	  Lúcifer	  aparece	  como	  a	  figura	  
mediadora,	  significando	  honestidade	  e	  temperança.	  Lúcifer,	  constante	  na	  mitologia	  cristã	  
como	  uma	  entidade	  relacionada	  ao	  Mal,	  é	  visto	  	  como	  um	  dos	  protetores	  espirituais	  do	  grupo	  
Atlan	  e	  Javé,	  deidade	  cristã,	  é	  visto	  como	  um	  ser	  maligno,	  enganador	  e	  perigoso.	  

Nossa	  hipótese	  é	  a	  de	  que	  a	  maneira	  como	  o	  médium	  Jan	  Val	  Ellam	  e	  os	  componentes	  do	  
Grupo	  Atlan	  efetuam	  sua	  peculiar	  leitura	  das	  entidades	  de	  Lúcifer	  e	  Javé	  se	  articulam	  à	  saua	  
avaliação	  do	  movimento	  espírita	  norte-‐riograndense	  ligado	  à	  FERN.	  Há	  uma	  clara	  e	  furiosa	  
rejeição	  da	  FERN	  e	  de	  parte	  do	  movimento	  espírita	  potiguar	  ao	  nome	  de	  Jan	  Val	  Ellam	  e	  de	  
seus	  seguidores,	  apontados	  como	  "desregulados".	  A	  resposta	  de	  Ellam	  a	  esta	  rejeição	  tem	  sido	  
a	  identificação	  desta	  (a	  FERN)	  ao	  nome	  de	  Javé,	  e,	  pois,	  ao	  Mal.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  relatório	  apresenta	  relatos	  sobre	  doença	  no	  Grupo	  Atlan	  de	  Natal,	  analisando	  o	  que	  o	  
médium	  Jan	  Val	  Ellam	  define	  como	  doença	  do	  orgulho,	  ou	  vírus	  do	  orgulho,	  que	  é,	  segundo	  
este	  médium,	  responsável	  por	  um	  conjunto	  de	  doenças	  de	  caráter	  emocional,	  e	  que	  
acometem	  a	  humanidade.	  Dentre	  estas	  doenças,	  destacam-‐se	  a	  inveja,	  a	  vaidade,	  o	  ciúme,	  a	  
raiva,	  a	  preguiça,	  a	  gula,	  a	  cobiça,	  a	  luxúria,	  o	  que	  aproxima-‐as	  dos	  chamados	  pecados	  capitais	  
da	  tradição	  cristã.	  Os	  nativos	  do	  grupo	  argumentam	  que	  estas	  doenças	  podem	  ser	  curadas	  a	  
partir	  de	  alguns	  ritos	  como	  o	  assistir	  a	  palestra	  do	  médium	  Jan	  Val	  Ellam,	  participar	  da	  
apometria	  ?	  rito	  realizado	  pelo	  grupo	  Ramatís,	  grupo	  ligado	  ao	  Grupo	  Atlan	  ?	  e	  também	  a	  
ativação	  do	  chamado	  "chip	  de	  kryon".	  Argumento	  que	  estes	  ritos	  ligam-‐se	  a	  um	  movimento	  
mais	  geral	  do	  espiritismo	  brasileiro	  por	  efetuar	  articulações	  com	  o	  universo	  religioso	  neo-‐
esotérico,	  ainda	  que	  o	  Grupo	  Atlan	  se	  mantenha	  vinculado	  à	  moralidade	  tradicional	  espírita.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  pesquisa	  intitulado	  ?O	  acervo	  monográfico	  no	  curso	  de	  pedagogia	  do	  CERES:	  uma	  
análise	  dos	  seus	  temas,	  problemas,	  abordagens	  e	  referenciais?	  objetivoua	  construçãodo	  
Estado	  da	  Arte	  em	  relação	  ao	  acervo	  monográfico	  produzido	  no	  curso	  de	  Pedagogia	  do	  Ceres,	  
como	  também,	  buscou	  criar	  uma	  cultura	  de	  reflexão	  junto	  aos	  docentes	  e	  discentes	  sobre	  o	  
saber	  produzido	  a	  partir	  das	  monografias	  elaboradas	  desde	  o	  ano	  2000.	  Para	  que	  este	  saber	  
fosse	  possível	  foi	  feito	  no	  ano	  de	  2010/2011,	  pelos	  alunos	  matriculados	  nos	  componentes	  
curricularesMonografia	  I	  e	  II,um	  mapeamento	  das	  323	  monografiasproduzidas	  no	  curso.	  Na	  
continuidade,	  ano	  2011/2012,	  foi	  revisado	  o	  mapeamento	  e	  feito	  uma	  divisãoem	  categoria	  de	  
análise	  envolvendo	  os	  temas,	  problemas.	  Foram	  contabilizadas	  36	  categorias	  temáticas,	  
possibilitando	  assim,	  saber	  quais	  os	  temas	  e	  problemas,	  mais	  discutidos	  na	  área	  da	  educação,	  
no	  curso	  de	  Pedagogia	  do	  CERES,	  no	  decorrer	  dos	  anos.	  Como	  resultado	  do	  estudo	  até	  então	  
realizado	  temos	  as	  seguintes	  categorias	  mais	  estudadas:	  História	  da	  Educação	  (31	  
monografias);Educação	  de	  00	  a	  06anos	  (30	  monografias);	  Educação	  Especial	  e	  Inclusiva	  (29	  
monografias);	  Formação	  de	  Professores	  (20	  monografias),	  demonstrando	  preocupações	  com	  
questões	  emergentes	  no	  âmbito	  da	  educação,	  como	  é	  a	  Educação	  Infantil	  e	  a	  Inclusão	  Social	  e	  
Educacional	  de	  pessoas	  com	  deficiência.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Curso	  de	  Pedagogia.	  Produção	  Monográfica.	  Saber	  Produzido.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0494	  

TÍTULO:	  Verbos	  de	  percepção:	  aspectos	  morfossintáticos	  e	  semântico-‐pragmáticos	  

AUTOR:	  SARA	  AZEVEDO	  SANTOS	  DE	  MELO	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  ANGELICA	  FURTADO	  DA	  CUNHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	  plano	  de	  trabalho	  a	  atenção	  se	  volta,	  especificamente,	  para	  os	  verbos	  que	  representam	  
um	  evento	  mental,	  como	  os	  de	  percepção.	  Sendo	  parte	  do	  projeto	  Verbos	  de	  atividades	  
mentais:	  uma	  abordagem	  construcional,	  esta	  pesquisa	  fundamenta-‐se	  nos	  pressupostos	  
defendidos	  pela	  Linguística	  Funcional.	  Um	  deles	  é	  o	  fato	  de	  que	  há	  um	  paralelismo	  entre	  a	  
categorização	  conceptual	  e	  a	  categorização	  linguística,	  ou	  seja,	  conhecimento	  de	  mundo	  e	  
conhecimento	  linguístico	  não	  se	  separam.	  A	  partir	  das	  leituras	  das	  Narrativa	  de	  experiência	  
pessoal	  e	  Narrativa	  recontada	  (partes	  oral	  e	  escrita),	  ambas	  produzidas	  por	  quatro	  estudantes	  
do	  ensino	  médio,	  coletadas	  no	  Corpus	  Discurso	  &	  Gramática:	  a	  língua	  falada	  e	  escrita	  na	  
cidade	  do	  Natal	  (FURTADO	  DA	  CUNHA,	  1998)	  e	  do	  material	  teórico	  adotado,	  pretendeu-‐se	  
investigar:	  (i)	  os	  verbos	  transitivos	  que	  representam	  um	  evento	  mental	  de	  percepção;	  (ii)	  	  
examinar	  a	  configuração	  argumental	  desses	  verbos;	  (iii)	  analisar	  os	  aspectos	  morfossintáticos	  e	  
semântico-‐pragmáticos	  dos	  argumentos;	  e	  (iv)	  determinar	  os	  tipos	  de	  construção	  que	  
licenciam	  a	  ocorrência	  desses	  verbos	  no	  português	  do	  Brasil.	  Após	  a	  análise	  dos	  resultados,	  
constatou-‐se	  que	  há	  diferenças	  entre	  a	  moldura	  semântica	  virtual	  de	  um	  verbo	  e	  suas	  
ocorrências	  reais,	  assim	  como	  há	  divergências	  entre	  fala	  e	  escrita.	  Ou	  seja,	  os	  verbos	  de	  
percepção	  formam	  um	  grupo	  heterogêneo.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  teve	  como	  principal	  objetivo	  observar	  pontos	  de	  escoamento	  e	  de	  alagamento	  na	  
cidade	  do	  Natal-‐RN	  nos	  períodos	  chuvosos,	  tendo	  como	  forma	  de	  analise	  os	  aspectos	  
geomorfológicos,	  o	  clima	  e	  o	  processo	  de	  ocupação	  do	  solo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  tem	  como	  objetivo	  recuperar,	  preservar,	  organizar	  e	  disponibilizar	  on	  line	  o	  
acervo	  documental	  produzido	  sobre	  o	  Serviço	  Social	  desde	  a	  criação	  do	  curso	  na	  cidade	  de	  
Natal,	  em	  1945.	  Tal	  pesquisa	  se	  propõe	  a	  trazer	  à	  luz	  a	  relevância	  técnica,	  científica,	  cultural	  e	  
histórica	  da	  documentação	  acumulada,	  buscando	  possibilitar	  o	  acesso,	  a	  quem	  possa	  ter	  
interesse,	  o	  material	  analisado.	  Objetiva-‐se	  assim,	  o	  posterior	  enriquecimento	  no	  ensino	  das	  
disciplinas	  presentes	  na	  graduação.	  Trata-‐se	  de	  um	  trabalho	  documental,	  exploratório	  e	  
seletivo,	  no	  qual	  se	  busca	  os	  documentos	  de	  maior	  importância	  para	  o	  estudo	  acerca	  das	  
disciplinas	  e	  assuntos	  acima	  citados,	  desenvolvendo-‐se	  a	  partir	  da	  determinação	  de	  etapas	  
organizativas	  para	  a	  plena	  execução	  da	  pesquisa.	  Resultados:	  As	  ações	  realizadas	  até	  o	  
momento	  se	  constituíram	  na	  separação	  do	  acervo	  em	  dois	  grandes	  períodos	  históricos:	  
período	  referente	  à	  Escola	  de	  Serviço	  Social	  (1945-‐1974)	  e	  período	  referente	  ao	  Departamento	  
de	  Serviço	  Social	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (1974-‐2005).	  A	  partir	  desta	  
divisão,	  procedeu-‐se	  a	  uma	  subdivisão	  por	  períodos	  de	  tempo	  (décadas)	  e	  temáticas	  (ensino,	  
pesquisa,	  extensão,	  administração,	  outros).	  A	  partir	  disso,	  iniciamos	  a	  etapa	  de	  seleção	  de	  
material	  para	  digitalização	  ou	  digitação.	  Salientamos	  que	  já	  possuímos	  alguns	  desses	  materiais	  
devidamente	  digitalizados	  ou	  digitados.	  Ao	  termino	  desta	  fase,	  consideraremos	  este	  trabalho	  
de	  organização	  e	  preservação	  concluído.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  aborda	  a	  relação	  entre	  sujeito	  e	  mundo	  social	  na	  Fenomenologia	  do	  Espírito	  de	  
Hegel.	  A	  célebre	  passagem	  da	  Dialética	  do	  senhor	  e	  do	  escravo	  será	  tema	  central	  dessa	  
abordagem,	  juntamente	  com	  a	  recepção	  da	  Fenomenologia	  do	  espírito	  pela	  psicanálise	  
lacaniana.	  Visa-‐se	  compreender	  como	  o	  ser	  humano	  se	  emancipa	  de	  sua	  singularidade	  
subjetiva	  por	  meio	  da	  instersubjetividade	  em	  um	  mundo	  social.	  
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Resumo:	  	  

	  

	   Amparada	  teoricamente	  por	  alguns	  conceitos	  desenvolvidos	  por	  Gilles	  Deleuze	  e	  Felix	  
Guattari	  (1995	  e	  2010),	  como	  ?máquinas	  desejantes?,	  ?rizoma?	  e	  ?corpo	  sem	  órgãos?,	  a	  
presente	  pesquisa	  objetiva	  perceber	  e	  refletir	  a	  maneira	  como	  se	  constituem	  os	  personagens	  
de	  ficção	  nos	  romances	  ?Hotel	  Atlântico?,	  de	  João	  Gilberto	  Noll,	  e	  ?Teatro?,	  de	  Bernardo	  
Carvalho.	  A	  partir	  disso,	  uma	  das	  principais	  hipóteses	  defendidas	  aqui	  é	  a	  de	  estes	  dois	  
romances	  configuram	  dois	  dos	  principais	  conceitos	  inerentes	  a	  obra	  de	  Gilles	  Deleuze	  e	  Felix	  
Guattari:	  ?Teatro?,	  em	  virtude	  de	  seu	  caráter	  descentrado,	  apresenta-‐se	  como	  uma	  ?estrutura	  
rizomática?;	  já	  o	  protagonista	  de	  ?Hotel	  Atlântico?,	  em	  virtude	  da	  gratuidade	  de	  seus	  atos,	  de	  
sua	  improdutividade	  e	  auto-‐anulação,	  configura-‐se,	  tanto	  literal	  quanto	  metaforicamente,	  
como	  um	  ?corpo	  sem	  órgãos?.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  religião	  é	  um	  importante	  elemento	  constitutivo	  da	  cultura.	  Relações	  sociais	  são	  
estabelecidas	  e	  mediadas	  por	  tradições,	  concepções	  e	  práticas	  religiosas.	  De	  forma	  efetiva,	  
alguns	  conflitos	  sócio-‐culturais	  são	  substanciados	  por	  processos	  ideológicos	  permeados	  pela	  
religiosidade	  oficial	  e	  popular.	  O	  presente	  trabalho	  analisa	  a	  gestação	  do	  Movimento	  dos	  
Trabalhadores	  Rurais	  Sem	  Terra	  (MST)	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  a	  partir	  da	  tradição	  religiosa	  
existente	  na	  região	  norte	  do	  Estado.	  	  O	  objetivo	  da	  análise	  é	  explorar	  quais	  as	  outras	  formas	  de	  
influências	  religiosas	  o	  MST	  recebeu	  além	  do	  importante	  papel	  exercido	  pelas	  práticas	  
pastorais	  ligadas	  a	  Teologia	  da	  Libertação.	  Assim,	  aborda-‐se	  como	  a	  Igreja	  enquanto	  instituição	  
e	  o	  Catolicismo	  Sacramental	  contribuíram	  para	  a	  organização	  da	  luta	  pela	  terra	  no	  Rio	  Grande	  
do	  Sul.	  O	  presente	  trabalho	  analisa	  o	  conflito	  agrário	  no	  Sul	  do	  Braisl	  no	  período	  de	  1979	  a	  
1985,	  pois	  neste	  contexto	  histórico	  ocorreu	  a	  gestação	  do	  Movimento.	  A	  metodologia	  de	  
estudo	  se	  concentra	  no	  referencial	  teórico	  da	  História	  Social,	  em	  especial	  a	  historiografia	  
inglesa.	  De	  outra	  parte,	  o	  recurso	  da	  história	  oral	  e	  a	  análise	  da	  documentação	  relacionadas	  
aos	  acampamentos	  da	  Encruzilhada	  Natalino	  (1981)	  e	  Fazenda	  Anonni	  (1983)	  permite	  o	  exame	  
do	  imaginário	  popular	  dos	  sem-‐terra	  no	  período.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  objetivou	  investigar	  comparativamente	  os	  sentidos	  atribuídos	  à	  saúde,	  
bem	  como	  a	  maneira	  de	  se	  posicionar	  em	  relação	  aos	  serviços	  de	  saúde,	  de	  homens	  de	  um	  
bairro	  de	  classe	  média	  e	  de	  um	  bairro	  popular	  da	  cidade	  do	  Natal/RN.	  Foram	  realizadas	  
entrevistas	  semiestruturadas	  com	  12	  homens	  de	  cada	  bairro,	  com	  faixa	  etária	  de	  25	  a	  59	  anos,	  
abordados	  na	  unidade	  de	  saúde.	  A	  análise	  dos	  dados	  deu-‐se	  por	  meio	  das	  práticas	  discursivas	  
e	  produção	  de	  sentidos,	  a	  partir	  da	  perspectiva	  do	  Construcionismo	  Social	  e	  dos	  estudos	  de	  
gênero.	  Os	  sentidos	  atribuídos	  à	  saúde	  pelos	  sujeitos	  estavam	  vinculados	  com	  sua	  a	  
importância	  enquanto	  algo	  primordial	  na	  vida	  para	  ser	  ter	  alegria,	  alcançar	  objetivos;	  como	  
sendo	  disposição	  para	  realizar	  as	  atividades	  do	  dia-‐a-‐dia;	  estar	  bem	  fisicamente;	  estar	  livre	  de	  
doenças;	  com	  os	  órgãos	  em	  perfeito	  funcionamento;	  como	  sendo	  a	  própria	  vida	  em	  si	  e	  por	  
fim,	  consistindo	  no	  sujeito	  sentir-‐se	  em	  paz	  ou	  em	  tranquilidade.	  Identificamos	  que	  o	  
posicionamento	  discursivo	  produzido	  pelos	  homens	  em	  relação	  aos	  serviços	  de	  saúde	  se	  
constrói	  numa	  articulação	  com	  o	  tempo	  vivido	  das	  práticas	  discursivas,	  aparecendo	  como	  
resultado	  de	  um	  aprendizado	  das	  experiências	  vividas	  e	  sendo	  traduzido	  para	  uma	  linguagem	  
social.	  Destacamos,	  por	  fim,	  que	  o	  acesso	  e	  o	  acolhimento	  humanizado	  para	  a	  população	  
masculina	  são	  elementos	  essenciais	  para	  o	  fortalecimento	  da	  política	  de	  saúde	  do	  homem.	  
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Resumo:	  	  

	  

Resumo	  

A	  dança	  acontece	  de	  modo	  privilegiado	  no	  corpo,	  um	  lugar	  que	  agrega	  informações	  moldadas	  
evolutivamente,	  ainda	  presentes,	  ou	  seja,	  incrustadas	  no	  sistema	  nervoso.	  Como,	  por	  
exemplo,	  no	  modo	  	  como	  determinadas	  variáveis	  do	  Programa	  Emocional	  (PAUL	  EKMAN)	  
conspiram	  às	  propensões	  estético-‐artísticas.	  Este	  estudo	  de	  natureza	  qualitativa	  intenta	  
identificar	  e	  discutir	  alguns	  dos	  principais	  aspectos	  relacionados	  pela	  perspectiva	  evolucionista	  
na	  compreensão	  da	  mente/corpo,	  especialmente	  o	  caso	  das	  estratégias	  imaginativas	  das	  
propensões	  estéticas,	  no	  contexto	  de	  possíveis	  regularidades	  das	  propensões	  artísticas	  
presentes	  de	  algumas	  das	  criações	  da	  Companhia	  Gira	  Dança	  (Natal/RN).	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  pesquisa	  busca	  averiguar	  a	  validade	  de	  algumas	  teorias	  acerca	  do	  desempenho	  dos	  
governos	  municipais	  quanto	  a	  sua	  política	  de	  educação.	  Essas	  teorias	  procuram	  afirmar	  que	  
certos	  elementos	  como,	  por	  exemplo,	  capacidade	  fiscal,	  capacidade	  administrativa,	  
participação	  da	  população,	  são	  decisivos	  para	  garantir	  o	  bom	  desempenho	  dos	  governos	  
subnacionais.	  A	  variável	  utilizada	  para	  medir	  o	  desempenho	  da	  rede	  municipal	  de	  ensino	  foi	  a	  
variação	  da	  nota	  de	  matemática	  da	  Prova	  Brasil,	  nos	  anos	  de	  2005	  e	  2009,	  na	  4ª	  série.	  Para	  se	  
chegar	  aos	  resultado	  foram	  utilizados	  métodos	  quantitativos	  e	  qualitativos.	  A	  avaliação	  do	  
desempenho	  das	  políticas	  públicas	  educacionais	  municipais	  se	  mostra	  mais	  complexa	  do	  que	  
faz	  parecer	  a	  literatura	  e	  ainda	  há	  muito	  o	  que	  se	  pesquisar	  para	  se	  ter	  certeza	  da	  resposta.	  	  	  	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  processo	  de	  inovação	  nas	  gestões	  municipais	  iniciou-‐se	  após	  a	  promulgação	  da	  
Constituição	  de	  1988,	  que	  desde	  então	  aponta	  mudanças	  na	  relação	  Estado	  e	  Sociedade.	  A	  
Constituição	  brasileira	  insere-‐se	  em	  uma	  conjuntura	  social	  e	  política	  favorável	  à	  participação	  
popular	  e,	  nesse	  contexto,	  os	  municípios	  são	  revalorizados	  politicamente	  e	  colocados	  como	  o	  
espaço	  onde	  a	  dimensão	  educativa	  da	  participação	  deve	  realizar-‐se.	  Nos	  últimos	  anos,	  diversos	  
estudos	  chamam	  a	  atenção	  para	  a	  relevância	  de	  se	  realizar	  experiências	  de	  gestão	  
participativa.	  Como	  exemplo	  disso,	  podemos	  destacar	  o	  Orçamento	  Participativo,	  projeto	  
criado	  pelo	  PT	  que	  se	  expandiu	  em	  administrações	  de	  outros	  partidos,	  sendo	  atualmente	  
considerando	  um	  importante	  instrumento	  de	  participação	  social	  no	  país.	  A	  ênfase	  hoje	  
atribuída	  à	  ampliação	  da	  participação	  da	  sociedade	  nos	  espaços	  públicos	  destaca	  a	  
necessidade	  de	  se	  analisar	  a	  atuação	  ou	  o	  papel	  das	  lideranças	  comunitárias	  que	  servem	  de	  
interlocutores	  de	  uma	  parcela	  da	  população.	  Como	  a	  pesquisa	  busca	  ressaltar	  a	  importância	  
de	  espaços	  organizativos	  para	  a	  formação	  de	  capital	  social	  no	  primeiro	  ano	  de	  pesquisa,	  
primeiramente,	  tentamos	  montar	  um	  banco	  de	  dados	  sobre	  as	  associações	  civis	  existentes	  em	  
Natal,	  com	  o	  objetivo	  de	  verificar	  a	  quantidade	  e	  o	  tipo	  de	  associações	  distribuídas	  na	  cidade.	  
Em	  seguida,	  foi	  realizada	  uma	  pesquisa	  bibliográfica	  para	  delimitar	  os	  marcos	  teóricos	  
fundamentais	  que	  nortearão	  a	  pesquisa	  para,	  na	  seqüência,	  iniciarmos	  pesquisa	  qualitativa.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  apresenta	  os	  resultados	  de	  pesquisa	  descritiva	  que	  	  busca	  analisar	  a	  
validade	  de	  um	  instrumento	  quantitativo	  usado	  para	  compreender	  e	  descrever	  motivos	  do	  
trabalho	  voluntário	  na	  Pastoral	  da	  Criança.	  Tal	  instrumento	  é	  baseado	  em	  idéias	  teóricas	  de	  
Souza,	  Medeiros	  e	  Fernandes	  (2006).	  No	  exercício	  de	  validação	  de	  uma	  escala	  de	  motivos	  no	  
trabalho	  voluntário,	  o	  índice	  de	  confiabilidade	  ?	  Alfa	  de	  Cronbach	  ?	  alcançou	  valores	  entre	  0,7	  
e	  0,8.	  No	  que	  tange	  ao	  Teste	  de	  Adequação	  da	  Amostra	  Kaiser-‐	  Meyer-‐Olkin	  foi	  igualmente	  
alcançado	  um	  bom	  índice	  -‐	  0,74.	  Apesar	  dos	  bons	  resultados	  de	  confiabilidade	  e	  dos	  testes	  de	  
adequação	  da	  Análise	  Fatorial,	  em	  nenhuma	  das	  variáveis	  foi	  encontrada	  a	  combinação	  
esperada,	  qual	  seja:	  questões	  formuladas	  no	  instrumento	  versus	  perfil	  do	  voluntário.	  Há,	  
então,	  necessidade	  de	  aprimoramento,	  no	  aspecto	  semântico,	  de	  determinados	  fatores,	  ou,	  
ainda,	  de	  acréscimos	  de	  indicadores,	  para	  que	  seja	  possível	  correlações	  entre	  motivos	  e	  perfil	  
do	  voluntário.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  apresenta	  a	  adoção	  das	  tecnologias	  para	  a	  gestão	  da	  hospitalidade	  como	  negócio	  no	  
sertão	  potiguar,	  tendo	  como	  objeto	  de	  pesquisa	  a	  rede	  de	  hospedagem	  domiciliar	  criada	  em	  
2005	  pelo	  SEBRAE/RN,	  intitulado	  Projeto	  Cama,	  Café	  e	  Rede,	  que	  tem	  por	  objetivo	  suprir	  a	  
carência	  de	  leitos	  na	  região	  do	  Seridó.	  Como	  metodologia	  adotou-‐se	  a	  leitura	  seletiva	  e	  
pesquisa	  bibliográfica.	  A	  pesquisa	  de	  campo	  se	  deu	  por	  meio	  de	  aplicação	  de	  formulários	  com	  
os	  gestores	  dos	  empreendimentos.	  Os	  resultados	  apontam	  que	  o	  nível	  de	  adoção	  das	  TIC?s	  
pelos	  anfitriões	  é	  baixo,	  tanto	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  sua	  utilização	  nas	  residências,	  bem	  como	  
do	  seu	  uso	  para	  a	  divulgação	  dos	  serviços,	  que	  se	  faz	  na	  maioria	  dos	  casos	  por	  propaganda	  
informal.	  Outro	  fator	  negativo	  é	  a	  falta	  de	  uma	  central	  de	  reservas,	  visto	  como	  principal	  
entrave	  para	  a	  continuidade	  do	  projeto.	  A	  criação	  de	  uma	  central	  para	  suporte	  do	  serviço	  
permitiria	  a	  ativação	  e	  retornos	  das	  atividades	  beneficiando	  os	  envolvidos	  na	  oferta	  de	  
hospedagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Região	  Seridó	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  é	  possuidora	  de	  belezas	  naturais	  e	  manifestações	  
culturais	  ricas	  que	  aguçam	  a	  curiosidade	  de	  pessoas	  a	  conhecê-‐las	  e	  participarem	  de	  tais	  
movimentos,	  os	  eventos	  culturais,	  religiosos	  e	  esportivos	  são	  os	  que	  mais	  atraem	  visitantes	  
para	  a	  região.	  É	  preciso	  planejar	  uma	  infra-‐estrutura	  básica	  necessária	  para	  receber	  o	  turista,	  
na	  Região	  Seridó	  é	  evidente	  a	  falta	  de	  uma	  estrutura	  adequada	  para	  atender	  uma	  demanda	  
turística	  regular,	  um	  dos	  problemas	  existentes	  é	  a	  falta	  de	  leitos,	  principalmente	  no	  período	  de	  
eventos.	  A	  característica	  acolhedora	  e	  hospitaleira	  do	  seridoense	  tem	  sua	  importância	  na	  
atividade	  turística,	  porém	  apenas	  ela	  não	  é	  suficiente	  para	  desenvolver	  uma	  atividade	  de	  
qualidade.	  Diante	  desse	  cenário,	  foi	  idealizado	  pelo	  Serviço	  Brasileiro	  de	  Apoio	  a	  Micro	  e	  
Pequenas	  Empresas	  (SEBRAE)	  em	  parceria	  com	  o	  governo	  do	  estado	  no	  ano	  de	  2005,	  um	  
projeto	  que	  visava	  um	  aumento	  na	  qualidade	  dos	  serviços	  turísticos	  no	  Seridó,	  bem	  como,	  a	  
criação	  de	  novos	  leitos	  na	  região,	  tal	  projeto	  levava	  o	  nome	  de	  ?Cama,	  Café	  e	  Rede?,	  o	  mesmo	  
tinha	  como	  objetivo	  capacitar	  moradores	  de	  sete	  cidades	  do	  Seridó	  e	  reformar	  suas	  
residências	  para	  que	  pudessem	  hospedar	  turistas,	  porém	  a	  implantação	  do	  projeto	  não	  obteve	  
sucesso.	  Sendo	  assim,	  tal	  problemática	  foi	  encarada	  de	  forma	  positiva	  do	  ponto	  de	  vista	  
acadêmico,	  visualizando	  nela	  uma	  oportunidade	  de	  pesquisa,	  aplicando	  todos	  os	  
conhecimentos	  adquiridos	  em	  sala	  de	  aula	  para	  tentar	  resolve-‐lá.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Projeto	  de	  Iniciação	  Científica	  ?Turismo	  e	  Hospitalidade	  na	  Região	  do	  Seridó:	  Projeto	  Cama,	  
Café	  e	  Rede?,	  objetivou	  conhecer	  as	  principais	  causas	  do	  insucesso	  do	  referido	  projeto,	  pois	  
ele	  poderia	  ter	  contribuído	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  hospitalidade,	  rede	  hoteleira	  e	  do	  
turismo	  na	  Região	  Seridó.	  O	  projeto	  investigou	  três	  áreas	  ligadas	  ao	  turismo,	  a	  saber:	  a)	  
hospitalidade	  das	  casas,	  b)	  as	  influencias	  dos	  eventos	  no	  projeto	  e;	  c)	  o	  uso	  da	  tecnologia	  da	  
informação	  nas	  casas	  que	  faziam	  parte	  do	  projeto.	  Durante	  o	  projeto	  de	  pesquisa	  foram	  
realizadas	  visitas	  a	  essas	  residências,	  havendo	  a	  aplicação	  de	  questionário	  juntos	  aos	  
proprietários/gestores	  dessas.	  A	  partir	  das	  impressões	  e	  informações	  obtidas	  com	  as	  visitas	  e	  
entrevistas,	  foram	  realizadas	  as	  análises	  e	  se	  pode	  concluir	  que	  os	  principais	  resultados	  são:	  1)	  
fluxo	  turístico	  inexpressivo	  na	  região;	  2)	  ineficiência	  gerencial	  dos	  meios	  de	  hospedagem;	  3)	  
falta	  de	  promoção	  e	  divulgação;	  4)	  inexistência	  de	  incentivo	  e	  continuidade	  do	  projeto;	  dentre	  
outros	  que	  comprometeram	  decisivamente	  para	  o	  insucesso	  do	  projeto.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  refere-‐se	  ao	  projeto	  ?A	  avaliação	  educacional	  entre	  a	  regulação	  e	  a	  construção	  
de	  mudanças?	  (UFRN/PROPESQ/REUNI	  ?	  2011)	  e	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  as	  concepções	  e	  
ações	  empreendidas	  tanto	  pelo	  Sistema	  Estadual	  de	  Educação	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  como	  
pelos	  gestores	  das	  unidades	  escolares	  em	  consequência	  das	  avaliações	  nacionais,	  visando	  à	  
melhoria	  da	  qualidade	  da	  educação.	  Realizamos	  uma	  pesquisa	  de	  cunho	  qualitativo,	  utilizando	  
como	  procedimentos	  metodológicos	  a	  revisão	  bibliográfica,	  a	  análise	  documental	  e	  entrevistas	  
semi-‐estruturadas.	  A	  revisão	  literária	  nos	  permite	  inferir	  que	  os	  resultados	  provenientes	  de	  
avaliações	  externas,	  como	  o	  Sistema	  de	  Avaliação	  da	  Educação	  Básica	  (SAEB),	  associados	  a	  
outros	  indicadores	  que	  envolvem	  as	  dimensões	  pedagógicas	  e	  administrativa-‐financeiro	  das	  
escolas,	  podem	  estimular	  as	  mesmas	  a	  refletirem	  e	  planejarem	  ações	  que	  contribuam	  para	  a	  
melhoria	  da	  qualidade	  do	  processo	  educativo.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  integra	  o	  Projeto	  de	  Pesquisa	  ?Comunicação	  comunitária	  e	  local	  em	  rede:	  
lógicas,	  práticas	  e	  vivências	  de	  sociabilidade	  e	  cidadania	  em	  telecentros	  e	  lan	  houses	  na	  Região	  
Metropolitana	  de	  Natal-‐RN?.	  Objetivou-‐se,	  através	  do	  método	  da	  midiografia	  espaço/tempo,	  
registrar,	  comparar	  e	  sistematizar	  os	  dados	  colhidos	  a	  partir	  do	  levantamento	  empírico	  dos	  
telecentros	  e	  lan	  houses	  situados	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal.	  Para	  o	  mapeamento,	  
foram	  elaboradas	  fichas	  de	  cadastro	  diferenciadas	  para	  telecentros	  e	  para	  lan	  houses.	  	  Ao	  
todo,	  foram	  aplicados	  19	  questionários	  distribuídos	  entre	  os	  bairros	  de	  Petrópolis,	  Cidade	  Alta,	  
Capim	  Macio,	  Lagoa	  Nova	  e	  Nova	  Parnamirim;	  resultando	  na	  cobertura	  parcial	  das	  seguintes	  
zonas	  administrativas:	  Leste,	  Sul	  e	  Grande	  Natal.	  No	  caso	  dos	  telecentros,	  optou-‐se	  por	  
trabalhar,	  no	  âmbito	  do	  município	  de	  Natal,	  com	  os	  seis	  estabelecimentos	  sob	  a	  
responsabilidade	  da	  Secretaria	  Municipal	  de	  Trabalho	  e	  Assistência	  Social	  (Semtas).	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  investigou	  o	  teatro	  da	  autora	  Hilda	  Hilst	  (1930-‐2004).	  As	  peças	  teatrais	  foram	  
estudadas	  e	  analisadas,	  juntamente	  com	  a	  orientadora.	  Buscou-‐se	  ressaltar	  temas	  pertinentes	  
no	  teatro	  de	  Hilst	  como	  a	  constante	  busca	  dos	  personagens	  pela	  liberdade,	  bem	  como	  a	  
influencia	  da	  literatura	  de	  Samuel	  Beckett	  na	  obra	  da	  autora	  brasileira.	  Caracterísitcas	  do	  
teatro	  beckettiano	  foram	  observadas	  nas	  peças	  hilstianas,	  além	  de	  temas	  relacionados	  à	  epoca	  
da	  Ditadura	  Militar.	  
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Resumo:	  	  

	  

Riscos	  naturais	  e	  vulnerabilidade	  social	  no	  município	  de	  Natal,	  RN	  

	  

Atualmente,	  nas	  metrópoles	  brasileiras,	  existe	  uma	  forte	  concentração	  de	  problemas	  de	  
ordem	  sociais	  e	  ambientais	  que,	  frequentemente,	  coincidem	  com	  espaços	  propícios	  a	  
fenômenos	  naturais	  potencialmente	  causadores	  de	  prejuízos	  humanos	  e	  materiais.	  Margens	  
de	  rios,	  lagos,	  lagoas,	  vertentes	  íngremes	  e	  topos	  de	  morro,	  campos	  de	  dunas	  entre	  outros,	  
são	  alguns	  dos	  ambientes	  que	  apresentam	  intensa	  dinâmica	  natural.	  Em	  geral,	  esses	  espaços	  
são	  sinônimos	  de	  ambientes	  degradados,	  desvalorizados	  e	  negados	  pela	  sociedade	  e	  se	  
tornaram	  a	  alternativa	  de	  acesso	  à	  moradia	  para	  uma	  massa	  de	  pobres	  que	  não	  podem	  
adquirir	  um	  espaço	  seguro	  na	  cidade.	  Nesse	  sentido,	  os	  principais	  objetivos	  dessa	  pesquisa	  
são:	  identificar	  as	  áreas	  mais	  suscetíveis	  aos	  fenômenos	  naturais	  intensos	  da	  cidade	  do	  Natal;	  
catalogar	  quais	  os	  tipos	  de	  riscos	  nessa	  região	  e,	  por	  fim,	  criar	  um	  índice	  de	  vulnerabilidade	  
social	  ?	  IVS	  para	  o	  município.	  Quanto	  à	  metodologia	  empregada,	  foram	  utilizados	  
levantamentos	  bibliográficos,	  técnicas	  estatísticas,	  técnicas	  de	  geoprocessamento	  e	  SIG,	  
sobreposição	  cartográfica,	  para	  elaboração	  de	  um	  índice	  de	  vulnerabilidade	  social	  da	  área	  
estudada.	  De	  acordo	  com	  os	  estudos	  realizados,	  é	  possível	  perceber	  que	  a	  cidade	  do	  Natal	  
apresenta	  varias	  localidades	  sujeitas	  à	  ocorrência	  de	  riscos	  ambientais	  e	  vulnerabilizadas	  
socialmente.	  
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CÓDIGO:	  HS0542	  

TÍTULO:	  Teatro	  e	  Ritual	  

AUTOR:	  TATIANE	  CUNHA	  DE	  SOUZA	  

ORIENTADOR:	  ROBSON	  CARLOS	  HADERCHPEK	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  é	  decorrente	  da	  pesquisa	  ?Teatro	  e	  Ritual?	  e	  de	  todo	  processo	  advindo	  dela.	  O	  
objetivo	  principal	  da	  pesquisa	  foi	  investigar	  os	  princípios	  ritualísticos	  da	  cena	  identificados	  no	  
espetáculo	  ?Santa	  Cruz	  do	  Não	  Sei?.	  Inicialmente,	  foram	  utilizadas	  as	  experimentações	  cênicas	  
decorrentes	  do	  projeto	  ?História	  de	  Pescador?	  que	  se	  resignificaram	  a	  partir	  do	  universo	  
simbólico	  dos	  atores.	  O	  espetáculo	  propõe	  uma	  aproximação	  com	  o	  ?sagrado?	  e	  com	  a	  
?magia?	  que	  emerge	  da	  cena	  no	  sentido	  de	  revelar	  outros	  ?sentidos?	  e	  outras	  leituras.	  O	  
trabalho	  foi	  criado	  com	  base	  nas	  histórias	  ouvidas	  pelos	  integrantes	  do	  Arkhétypos	  Grupo	  de	  
Teatro	  da	  UFRN	  na	  Vila	  de	  Ponta	  Negra	  Natal/RN,	  local	  escolhido	  para	  a	  pesquisa	  de	  campo.	  A	  
pesquisa	  partiu	  de	  uma	  investigação	  empírica	  e	  foi	  respaldada	  por	  um	  aporte	  teórico	  sobre	  o	  
tema.	  O	  espetáculo,	  há	  um	  ano	  em	  cartaz	  continua	  promovendo	  um	  ?encontro?	  ritualístico,	  
vivo	  e	  simbólico	  com	  o	  espectador.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Teatro	  e	  Ritual;	  Mitos;	  Santa	  Cruz	  do	  Não	  Sei;	  Processo	  Criativo.	  
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CÓDIGO:	  HS0543	  

TÍTULO:	  Gráfica	  urbana:	  	  grafite	  na	  UFRN	  

AUTOR:	  PEDRO	  IVO	  BARROS	  CASTRO	  

ORIENTADOR:	  LAURITA	  RICARDO	  DE	  SALLES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  de	  pesquisa	  de	  iniciação	  científica	  em	  imagens	  de	  graffiti	  na	  UFRN/	  Universidade	  
Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  tem	  a	  intenção	  de	  realizar	  um	  recorte	  histórico	  das	  imagens	  e	  
palavras	  ?grafitadas?	  ou	  ?pichadas?,	  realizadas	  no	  campus	  universitário,	  entre	  os	  anos	  de	  2009	  
e	  2011	  através	  do	  levantamento	  e	  registro	  em	  fotografia	  	  das	  imagens	  ainda	  existentes	  no	  
campus	  de	  Natal	  	  no	  referido	  período.	  Também	  a	  realização	  de	  reflexões	  sobre	  a	  área,	  
delimitando	  conceitos	  e	  problemática	  referente	  ao	  universo	  desta	  arte	  feita	  no	  espaço	  público.	  
Dentre	  os	  lugares	  escolhidos	  para	  a	  pesquisa	  estão,	  Setor	  2	  de	  aulas	  ,	  Deart	  e	  	  Setor	  4	  (CCHLA),	  
e	  demais	  localidades	  do	  campus	  Natal	  	  da	  UFRN	  	  onde	  pequenas	  ou	  grandes	  demonstrações	  de	  
arte	  	  urbana	  veem	  acontecendo	  aos	  arredores	  da	  universidade.	  A	  pesquisa	  conta	  também	  com	  
a	  descrição	  desse	  movimento	  contemporâneo	  denominado	  ?Graffiti?,	  estilo	  de	  arte	  urbana	  
que	  deriva	  do	  movimento	  chamado	  Hip-‐hop,	  além	  desse	  movimento	  estão	  inseridos	  nas	  ruas	  
artistas	  de	  rua	  que	  praticam	  arte	  urbana	  sem	  ter	  vínculos	  com	  o	  movimento	  Hip-‐hop.	  O	  
campus	  recebe	  também	  intervenções	  de	  muralistas,	  artistas	  que	  pintam	  quadros	  e	  resolvem	  
pintar	  paredes,	  mas	  sem	  técnicas	  do	  graffiti	  Hip-‐hop,	  muitas	  vezes	  com	  as	  técnicas	  tradicionais	  
da	  pintura.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Graficas;	  Graffiti;	  Stencil;	  Arte	  de	  rua	  
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CÓDIGO:	  HS0544	  

TÍTULO:	  Gráfica	  como	  intervenção	  urbana:	  imagens	  situadas	  em	  Natal	  

AUTOR:	  KAYO	  CESAR	  DE	  SOUZA	  GALVAO	  

ORIENTADOR:	  LAURITA	  RICARDO	  DE	  SALLES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Meu	  trabalho	  consiste	  na	  elaboração	  de	  imagens	  gráficas	  através	  de	  softwares	  de	  simulação	  
de	  imagens	  digitais,	  que	  permite	  a	  simulação	  das	  formas	  em	  um	  espaço	  computacional	  para	  
posterior	  impressão	  gráfica	  e	  colocação	  das	  imagens	  no	  espaço	  real	  como	  intervenção	  urbana	  
junto	  ao	  sistema	  CBTU-‐	  Companhia	  Brasileira	  de	  Trens	  de	  Natal.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Gráfica	  ?	  Intervenção	  Urbana	  ?	  Espaço	  ?	  Corpo	  -‐	  Cyborg	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0548	  

TÍTULO:	  Levantamento	  do	  material	  bibliográfico	  sobre	  a	  evolução	  das	  práticas	  de	  
contabilidade	  gerencial	  

AUTOR:	  ELAYNE	  KARINNA	  FIGUEIREDO	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  DIEGO	  RODRIGUES	  BOENTE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  artigo	  tem	  como	  objetivo	  descrever	  e	  analisar	  as	  principais	  características	  do	  perfil	  da	  
produção	  na	  área	  de	  pesquisa	  em	  Contabilidade	  Gerencial.	  Para	  tanto,	  realizou-‐se	  uma	  
pesquisa	  survey	  com	  50	  artigos	  científicos	  brasileiros,	  referentes	  ao	  período	  de	  2002	  a	  2010.	  
Os	  principais	  achados	  de	  pesquisa	  foram:	  predominância	  de	  pesquisa	  exploratória,	  o	  Estado	  de	  
São	  Paulo	  como	  maior	  localidade	  de	  produção	  científica	  e	  equilíbrio	  na	  utilização	  de	  
referências	  nacionais	  e	  internacionais	  por	  artigo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  contabilidade	  gerencial;	  produção	  científica;	  estudo	  bibliométrico	  
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CÓDIGO:	  HS0551	  

TÍTULO:	  Coleta	  de	  dados,	  reflexão	  crítica	  e	  desenvolvimento	  da	  pesquisa.	  

AUTOR:	  VENICIUS	  ALVES	  VIANA	  

ORIENTADOR:	  LEONARDO	  VILACA	  SALDANHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Avançar	  a	  pesquisa	  em	  música,	  no	  âmbito	  da	  cultura	  popular,	  é	  compreender	  e	  aprofundar	  a	  
pesquisa	  etnográfica	  e	  da	  música	  popular	  urbana	  na	  história	  recente	  das	  culturas	  dos	  mais	  
variados	  povos.	  Isso	  se	  faz	  necessário	  para	  se	  obter	  compreensão	  do	  processo	  evolutivo	  e	  
transformatório	  de	  determinados	  gêneros	  musicais	  vivos.	  Embasado,	  de	  posse	  desses	  e	  outros	  
conhecimentos,	  pode-‐se	  apontar	  novos	  caminhos,	  novas	  facetas	  para	  a	  pesquisa	  em	  música	  no	  
domínio	  da	  cultura	  própria.	  

Parte-‐se	  desse	  pressuposto,	  para	  investigar	  a	  trajetória	  de	  transformação,	  consolidação	  e	  
divulgação	  de	  um	  determinado	  gênero	  da	  música	  popular	  brasileira,	  vistos	  a	  partir	  de	  sua	  
exposição	  junto	  aos	  meios	  de	  difusão.	  Ou	  seja,	  pretende-‐se	  apresentar	  o	  FREVO	  em	  sua	  
trajetória	  pelos	  caminhos	  da	  indústria	  cultural.	  O	  papel	  importante	  desempenhado	  pelas	  
variadas	  mídias	  na	  consolidação,	  ampla	  divulgação	  e	  transformação	  desse	  gênero	  da	  cultura	  
musical	  popular	  urbana	  do	  Nordeste	  do	  Brasil.	  
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CÓDIGO:	  HS0553	  

TÍTULO:	  Oralidade	  e	  letramento	  no	  repente	  e	  na	  escola	  

AUTOR:	  ALYNNE	  KETLLYN	  DA	  SILVA	  MORAIS	  

ORIENTADOR:	  MARCELO	  DA	  SILVA	  AMORIM	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  visa	  apresentar	  um	  panorama	  das	  atividades	  desenvolvidas	  na	  pesquisa	  de	  
Iniciação	  Cientifica	  (IC)	  no	  ano	  de	  2011,	  no	  projeto	  Oralidade	  e	  letramento	  no	  repente	  e	  no	  
ambiente	  escola.	  Nesta	  pesquisa	  procuramos	  demonstrar	  que	  o	  repente,	  uma	  forma	  de	  
literatura	  oral	  comumente	  encontrada	  no	  Nordeste	  Brasileiro,	  está	  inserido	  no	  meio	  letrado,	  
seja	  rural	  ou	  urbano.	  Essa	  literatura	  oral	  apresenta	  alguns	  aspectos	  linguísticos	  e	  
mnemotécnicas	  que	  foram	  encontradas	  em	  sociedades	  ágrafas	  antigas,	  como	  encontramos	  na	  
Grécia	  Antiga	  nos	  contos	  Homéricos.	  A	  fim	  de	  perseguirmos	  nosso	  objetivo,	  respaldamos	  
nossa	  pesquisa	  em	  alguns	  teóricos,	  tais	  como:	  Ramos	  (1997),	  Scribner	  (1997),	  Terzi	  (1995),	  
Finnegan	  (1974),	  Slater	  (1984),	  Zumthor	  (1997),	  Amorim	  (2008),	  entre	  outros.	  Os	  resultados	  
mostram	  que	  o	  repente	  pode	  ser	  utilizado	  como	  ferramenta	  mediadora	  no	  processo	  de	  
ensino-‐aprendizagem	  na	  sala	  de	  aula.	  
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CÓDIGO:	  HS0556	  

TÍTULO:	  Artes	  visuais	  no	  Seridó	  Potiguar:	  pintura	  e	  escultura	  

AUTOR:	  CLARA	  MANUELLA	  DE	  SOUZA	  GUERRA	  

ORIENTADOR:	  LOURIVAL	  ANDRADE	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  Arte	  visual	  encontrada	  na	  região	  seridoense	  do	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  é	  muito	  rica,	  
boa	  parte	  das	  pessoas	  que	  contribuem	  para	  a	  sua	  produção,	  os	  artistas,	  acabaram	  por	  elaborar	  
a	  sua	  própria	  técnica	  artística	  pelo	  fato	  de	  terem	  aprendido	  sozinhos	  como	  realizá-‐la.	  Muitas	  
vezes	  a	  arte	  seridoense	  é	  colocada	  em	  segundo	  plano	  pelo	  próprio	  artista,	  ela	  seria	  algo	  
semelhante	  á	  um	  passatempo,	  um	  ?hobby?.	  A	  partir	  de	  fontes	  orais,	  que	  seriam	  a	  própria	  
opinião	  do	  artista	  seridoense	  através	  de	  entrevistas	  com	  eles	  realizadas,	  torna-‐se	  possível	  
elaborar	  uma	  noção	  de	  como	  essa	  arte	  vem	  sendo	  elaborada	  ao	  longo	  dos	  anos.	  Arte	  esta	  que	  
não	  consegue	  receber	  o	  devido	  reconhecimento	  no	  seu	  estado,	  vários	  fatores	  levam	  a	  essa	  
conclusão,	  o	  descaso	  no	  incentivo	  político,	  a	  falta	  de	  recursos	  para	  uma	  divulgação	  apropriada,	  
dentre	  outros	  motivos	  diversos.	  Dos	  gêneros	  artísticos	  mais	  famosos	  sobre	  o	  nordeste	  em	  
relação	  a	  arte	  temos	  o	  regionalismo,	  e	  no	  Seridó	  ele	  também	  se	  faz	  presente.	  Desses	  artistas	  
presentes	  no	  Seridó	  aprofundamos	  mais	  nos	  pintores	  e	  escultores	  regionais.	  
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TÍTULO:	  Assassinato	  de	  José	  Leão:	  um	  crime	  que	  marcou	  uma	  cidade	  

AUTOR:	  MARY	  CAMPELO	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  LOURIVAL	  ANDRADE	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  proposta	  analisar	  um	  crime	  ocorrido	  no	  dia	  20	  de	  janeiro	  de	  
1877	  no	  Seridó	  Potiguar,	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  vitimando	  José	  Leão.	  Esse	  crime	  se	  
deu	  em	  uma	  fazenda	  na	  cidade	  de	  Flores,	  atual	  Florania,	  e	  o	  morto	  além	  de	  ter	  sido	  
assassinado,	  foi	  esquartejado	  e	  queimado.	  No	  lugar	  do	  crime	  está	  uma	  cruz	  e	  uma	  capela,	  
onde	  devotos	  da	  região	  e	  até	  de	  outros	  estados	  acorrem	  para	  pedir	  e	  agradecer	  pela	  
intercessão	  de	  Zé	  Leão.	  Nesse	  sentido	  buscamos	  compreender	  como	  se	  deu	  o	  processo	  de	  
santificação	  desse	  milagreiro,	  logo	  após	  a	  sua	  morte.	  Para	  alcançar	  o	  objetivo	  da	  pesquisa,	  
foram	  realizadas	  leituras	  nas	  bibliografias	  que	  retratavam	  sobre	  religiosidade,	  também	  
analisamos	  monografias	  que	  abordavam	  sobre	  a	  vida	  social	  desse	  milagreiro,	  para	  
compreendermos	  como	  foi	  se	  construindo	  a	  sua	  imagem.	  Além	  disso,	  foram	  realizadas	  
entrevistas	  com	  devotos	  que	  de	  alguma	  forma	  conviveram	  com	  as	  memórias	  de	  Zé	  Leão,	  
realizamos	  ainda	  visita	  na	  capela	  de	  Zé	  Leão	  registrando	  com	  fotos	  o	  espaço	  de	  adoração	  
destinado	  a	  esse	  intercessor.	  Portanto,	  constatamos	  que	  as	  promessas	  apresentadas	  através	  
desses	  ex-‐votos	  implicam	  o	  retorno	  anual	  dos	  devotos	  à	  capela	  de	  Zé	  Leão	  para	  exercer	  a	  
devoção	  de	  maneira	  ritualizada,	  tornando-‐se	  um	  compromisso	  de	  fidelidade	  entre	  o	  devoto	  e	  
o	  milagreiro	  o	  qual	  passa	  interceder	  pelos	  vivos	  no	  mundo	  dos	  mortos.	  
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o	  século	  XIX	  e	  XX.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  e	  descrever	  os	  padrões	  de	  ordenação	  de	  clíticos	  em	  
cartas	  de	  leitores	  e	  anúncios	  publicados	  na	  região	  Nordeste	  durante	  o	  século	  XIX	  e	  XX.	  Esses	  
textos	  jornalísticos	  fazem	  parte	  do	  corpus	  mínimo	  comum	  impresso	  organizado	  pelo	  Projeto	  
nacional	  para	  História	  do	  Português	  Brasileiro	  (PHPB).	  A	  análise	  toma	  por	  base	  os	  pressupostos	  
teórico-‐metodológicos	  da	  sociolinguística	  variacionista	  (cf.	  TARALLO	  2007),	  os	  estudos	  de	  
Mateus	  et	  al.	  (2003),	  referente	  aos	  padrões	  de	  ordenação	  de	  clíticos	  no	  Português	  Europeu	  
(PE),	  e	  de	  Martins	  (2012),	  em	  relação	  aos	  padrões	  do	  Português	  Brasileiros	  (PB).	  Serão	  
analisados	  e	  descritos	  todos	  os	  dados	  que	  apresentarem	  pronomes	  átonos,	  proclítico	  (clV)	  ou	  
enclítico	  (Vcl)	  a	  um	  verbo.	  Este	  trabalho	  mostra-‐se	  relevante,	  pois	  contribui	  com	  as	  pesquisas	  
relacionadas	  aos	  estudos	  da	  colocação	  dos	  clíticos	  em	  textos	  publicados	  no	  Brasil	  em	  séculos	  
passados.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  o	  intento	  de	  descrever	  e	  analisar	  a	  natureza	  do	  constituinte	  pré-‐verbal	  em	  
orações	  principais	  finitas	  não	  dependentes	  (construções	  (Y)XV)	  em	  cartas	  de	  leitores	  e	  
anúncios	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  dos	  séculos	  19	  e	  20.	  Tais	  textos	  integram	  o	  córpus	  mínimo	  
comum	  do	  Projeto	  História	  do	  Português	  Brasileiro	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (PHPB-‐RN).	  Serão	  
utilizados	  os	  pressupostos	  teórico-‐metodológicos	  da	  sociolinguística	  variacionista	  (TARALLO,	  
2007)	  e	  da	  mudança	  sintática	  (CYRINO,	  2012),	  além	  dos	  estudos	  de	  Ribeiro	  (1995,	  2001)	  e	  de	  
Coelho	  e	  Martins	  (2009,	  2012).	  Os	  estudos	  mostram	  basicamente	  que,	  no	  Português	  Europeu	  
(PE),	  há	  um	  padrão	  XVS	  com	  inversão	  germânica	  que	  no	  Português	  Brasileiro	  (PB)	  não	  é	  mais	  
atestado.	  No	  córpus	  analisado,	  sobretudo	  do	  século	  19,	  constata-‐se	  a	  manifestação	  dos	  
padrões	  da	  gramática	  do	  PB	  (SV	  e	  XVS	  inacusativa)	  e	  do	  PE	  (XVS	  germânica).	  No	  século	  20,	  há	  
um	  enfraquecimento	  da	  ocorrência	  da	  ordem	  XVS	  germânica	  bem	  como	  um	  enrijecimento	  da	  
ordem	  sujeito-‐verbo-‐objeto	  (SVO),	  tornando-‐se	  esta	  última	  a	  ordem	  prototípica	  (padrão)	  do	  
PB.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  teve	  como	  objetivo	  fazer	  uma	  análise	  das	  relações	  empresa-‐consultoria	  técnico	  
econômica	  no	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  A	  motivação	  deste	  estudo	  foi	  analisar	  se	  a	  
detecção	  de	  altos	  índices	  de	  falência	  nas	  empresas	  de	  pequeno,	  micro	  e	  médio	  porte	  desta	  
região,	  se	  deviam	  a	  falta	  de	  serviços	  de	  orientação	  especializados.	  Foi	  realizado	  um	  
levantamento	  das	  empresas	  que	  prestavam	  serviços	  de	  consultoria	  técnico-‐econômica,	  os	  
produtos	  e	  serviços	  oferecidos,	  clientes	  potenciais,	  dentre	  outras	  informações	  que	  
permitissem	  diagnosticar	  a	  oferta	  de	  serviços	  de	  consultoria	  no	  Estado.	  A	  partir	  do	  estudo	  
realizado,	  identificou-‐se	  que	  existem	  poucas	  empresas	  que	  recorrem	  a	  este	  recurso,	  
principalmente	  na	  região	  central	  e	  oeste	  potiguar,	  algumas	  delas	  por	  falta	  de	  conhecimento	  de	  
agentes	  financiadores	  e	  outras	  pela	  falta	  de	  visão	  de	  mercado.	  Foram	  detectadas	  poucas	  
empresas	  que	  trabalham	  na	  área	  de	  consultoria	  econômica,	  a	  grande	  maioria	  destas	  trabalha	  
apenas	  na	  área	  de	  RH	  (Relações	  Humanas,	  recrutamento/reposicionamento	  de	  profissionais).	  
A	  empresa	  de	  consultoria	  mais	  influente	  na	  região	  é	  o	  SEBRAE	  (Serviço	  Brasileiro	  de	  Apoio	  às	  
Micro	  e	  Pequenas	  Empresas).	  Existem	  dois	  fatos	  muito	  marcantes	  responsáveis	  pela	  falta	  de	  
sustentabilidade	  das	  micro,	  pequenas	  e	  médias	  empresas:	  empresas	  herdadas	  e	  falta	  de	  
capacitação.	  Deste	  modo,	  observou-‐se	  uma	  lacuna	  na	  oferta	  de	  serviços	  de	  consultoria	  no	  
estado	  que	  possibilitariam	  uma	  maior	  sobrevida	  às	  empresas	  que	  delas	  se	  utilizassem.	  
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Resumo:	  	  

	  

Faremos	  uma	  reflexão	  sobre	  o	  novo	  modo	  de	  consumir	  tatuagem	  e	  a	  produção	  de	  sentido	  
elaborada	  pelos	  entrevistados	  a	  partir	  da	  apropriação	  de	  uma	  imagem	  cujo	  significado	  original	  
é	  recodificado	  de	  acordo	  com	  a	  subjetividade	  dessas	  pessoas	  constituída	  na	  cultura	  de	  
consumo	  e	  no	  cotidiano	  estetizado	  da	  vida	  urbana	  contemporânea.	  Essa	  reflexão	  se	  dará	  a	  
partir	  da	  análise	  das	  memórias	  individuais	  de	  dez	  jovens	  registradas	  nas	  cidades	  de	  Natal-‐
RN/Brasil	  e	  Catania-‐Sicilia/Itália	  entre	  os	  meses	  de	  julho	  e	  dezembro	  de	  2011.	  Além	  disso	  
queremos	  discutir	  como	  nasce	  o	  afeto	  entre	  esses	  jovens	  e	  os	  produtos	  culturais	  que	  foram	  
tatuados	  em	  suas	  peles,	  bem	  como	  a	  utilização	  desses	  produtos	  com	  a	  finalidade	  de	  expressar	  
pertenças	  identitárias	  e	  de	  perpetuar	  no	  corpo	  um	  momento	  importante	  vividos	  por	  esses	  
jovens	  tatuados.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Cultura,	  consumo,	  memória,	  corpo,	  tatuagem,	  identidade,	  afeto	  	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0584	  

TÍTULO:	  Marcas	  e	  Produtos	  Culturais	  tatuados	  no	  corpo	  

AUTOR:	  JOANISA	  PRATES	  BOEIRA	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  ANGELA	  PAVAN	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Faremos	  uma	  reflexão	  sobre	  o	  novo	  modo	  de	  consumir	  tatuagem	  e	  a	  produção	  de	  sentido	  
elaborada	  pelos	  entrevistados	  a	  partir	  da	  apropriação	  de	  uma	  imagem	  cujo	  significado	  original	  
é	  recodificado	  de	  acordo	  com	  a	  subjetividade	  dessas	  pessoas	  constituída	  na	  cultura	  de	  
consumo	  e	  no	  cotidiano	  estetizado	  da	  vida	  urbana	  contemporânea.	  Essa	  reflexão	  se	  dará	  a	  
partir	  da	  análise	  das	  memórias	  individuais	  de	  dez	  jovens	  registradas	  nas	  cidades	  de	  Natal-‐
RN/Brasil	  e	  Catania-‐Sicilia/Itália	  entre	  os	  meses	  de	  julho	  e	  dezembro	  de	  2011.	  Além	  disso	  
queremos	  discutir	  como	  nasce	  o	  afeto	  entre	  esses	  jovens	  e	  os	  produtos	  culturais	  que	  foram	  
tatuados	  em	  suas	  peles,	  bem	  como	  a	  utilização	  desses	  produtos	  com	  a	  finalidade	  de	  expressar	  
pertenças	  identitárias	  e	  de	  perpetuar	  no	  corpo	  um	  momento	  importante	  vividos	  por	  esses	  
jovens	  tatuados.	  

	  

Palavras-‐chave:	  consumo	  memória	  corpo	  tatuagem	  identidade	  afeto	  cultura	  pós-‐moderno	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0587	  

TÍTULO:	  Economia	  da	  Educação	  e	  Estimação	  da	  Fronteira	  de	  Produção	  Eficiente	  

AUTOR:	  CAMILA	  BRITO	  BEZERRA	  DANTAS	  

ORIENTADOR:	  EDWARD	  MARTINS	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Com	  orientação	  do	  professor	  Edward	  Martins	  Costa,	  foi	  desenvolvida	  a	  pesquisa	  
intitulada	  Economia	  da	  Educação	  e	  Estimação	  da	  Fronteira	  de	  Produção	  Eficiente,	  utilizando	  
como	  instrumento	  a	  Análise	  Envoltória	  de	  Dados	  (DEA)	  para	  avaliar	  o	  desempenho	  dos	  
programas	  de	  Pós-‐Graduação	  no	  Brasil.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foi	  concluído	  com	  sucesso	  o	  objetivo	  inicial	  da	  pesquisa:	  entender	  a	  teoria	  da	  
Economia	  da	  Educação,	  do	  modelo	  matemático	  de	  estimação	  DEA	  e	  da	  Eficiência	  Econômica.	  A	  
partir	  do	  entendimento	  dessas	  teorias	  poder-‐se-‐á	  partir	  para	  a	  prática,	  coletando	  dados,	  
aplicando	  ao	  modelo,	  chegando	  aos	  resultados	  quantitativos	  e	  interpretando-‐os.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  profissionais	  do	  SAMU	  (Serviço	  de	  Atendimento	  Móvel	  de	  Urgência)	  prestam	  assistência	  em	  
situações	  que	  demandam	  urgência	  em	  sua	  resolução.	  É	  exigido	  destes	  profissionais	  um	  alto	  
nível	  de	  equilíbrio	  emocional,	  além	  de	  um	  nível	  ótimo	  de	  prontidão	  cognitiva	  para	  todas	  as	  
contingências	  que	  surgirem.	  Eles	  ainda	  estão	  submetidos	  a	  esquemas	  de	  trabalho	  em	  turnos	  
que	  são	  relacionados	  à	  quebra	  da	  relação	  de	  fases	  entre	  vários	  ritmos	  biológicos	  e	  a	  quebra	  
das	  sincronizações	  entre	  os	  ritmos	  biológicos	  e	  o	  ambiente.	  Um	  dos	  ritmos	  mais	  afetados	  pelos	  
esquemas	  de	  turnos	  é	  o	  ritmo	  sono-‐vigília,	  que	  interfere	  no	  desempenho	  cognitivo.	  Portanto,	  
o	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  investigar	  a	  qualidade	  de	  sono	  de	  profissionais	  do	  Serviço	  de	  
Atendimento	  Móvel	  de	  Urgência	  (SAMU)	  e	  investigar	  os	  fatores	  estressores	  psicossociais	  que	  
interferem	  no	  padrão	  de	  sono.	  Pretende-‐se	  avaliar	  esta	  qualidade	  de	  sono	  numa	  amostra	  de	  
125	  indivíduos	  que	  trabalham	  no	  SAMU	  Metropolitano/RN,	  constituída	  por	  médicos,	  
enfermeiros,	  técnicos	  de	  enfermagem,	  além	  dos	  condutores	  da	  unidade	  móvel.	  Com	  a	  
concordância	  em	  participar	  da	  pesquisa	  através	  do	  Termo	  de	  Consentimento	  Livre	  e	  
Esclarecido,	  os	  indivíduos	  preencheram	  uma	  ficha	  de	  identificação,	  diário	  de	  sono,	  Escala	  de	  
Sonolência	  de	  Epworth,	  Questionário	  para	  Identificação	  do	  Cronotipo,	  o	  Índice	  de	  Qualidade	  
de	  Sono	  de	  Pittsburgh	  (IQSP),	  e	  o	  Inventário	  de	  Sintomas	  de	  Stress	  para	  Adultos	  de	  Lipp	  (ISSL),	  
além	  de	  responderem	  a	  uma	  entrevista	  estruturada.	  
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Resumo:	  	  

	  

Diante	  da	  expansão	  dos	  condomínios	  horizontais	  fechados	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal-‐
RMN,	  principalmente	  nos	  municípios	  de	  Natal	  e	  Parnamirim,	  e	  tendo	  como	  base	  os	  
conhecimentos	  adquiridos	  através	  de	  revisões	  bibliográficas	  e	  pesquisas	  de	  campo,	  é	  notório	  
que	  esses	  condomínios	  horizontais	  fechados	  causam	  uma	  série	  de	  interdições	  sejam	  elas	  
sociais,	  econômicas,	  ou	  políticas	  na	  vida	  dos	  residentes.	  Esses	  empreendimentos	  vão	  desde	  a	  
construção	  de	  várias	  residências	  em	  um	  único	  lote,	  com	  uma	  pequena	  área	  de	  lazer	  até	  
grandes	  loteamentos	  que	  envolvem	  diversos	  serviços.	  Apesar	  da	  escolha	  por	  essas	  moradias	  
ser	  associada	  à	  segurança,	  ao	  status	  e	  ao	  estilo	  de	  vida,	  elas	  já	  estão	  sendo	  aceitas	  no	  cenário	  
urbano	  como	  paisagem	  natural,	  o	  que	  requer	  um	  estudo	  mais	  avançado	  sobre	  suas	  normas	  
legais	  para	  o	  seu	  licenciamento.	  Nesse	  contexto	  a	  pesquisa	  teve	  por	  objetivo	  compreender	  os	  
conceitos	  jurídicos	  e	  urbanísticos	  presente	  na	  legislação	  dos	  municípios	  de	  Natal	  e	  Parnamirim	  
no	  que	  tange	  aos	  condomínios	  horizontais	  fechados	  e	  relacionar	  possíveis	  arranjos	  na	  
legislação	  local	  com	  a	  legislação	  federal.	  A	  pesquisa	  teve	  natureza	  qualitativa,	  utilizando-‐se	  de	  
análises	  de	  documentos	  e	  de	  uma	  revisão	  bibliográfica	  da	  legislação	  urbana	  sobre	  condomínios	  
e	  loteamentos	  fechados	  dos	  municípios	  de	  Natal	  e	  Parnamirim.	  Como	  resultado	  final,	  é	  
possível	  constatar	  que	  as	  cidades	  de	  Natal	  e	  Parnamirim	  não	  contam	  com	  uma	  legislação	  
própria	  só	  para	  os	  condomínios	  horizontais	  fechados.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  Condomínios	  fechados	  no	  Brasil	  são	  um	  fenômeno	  relativamente	  recente.	  Esse	  novo	  tipo	  
de	  moradia	  é	  observado	  nas	  metrópoles	  brasileiras,	  cidades	  médias	  e	  até	  mesmo	  em	  
pequenas	  cidades	  nas	  três	  últimas	  décadas	  e	  se	  encontra	  em	  larga	  expansão.	  	  

A	  escolha	  por	  esse	  tipo	  de	  moradia	  cresce	  a	  cada	  dia	  tendo	  como	  uma	  das	  justificativas,	  a	  ideia	  
de	  segurança,	  além	  do	  ?bem	  viver?,	  áreas	  verdes,	  conforto,	  também	  status.	  	  A	  pesquisa	  teve	  
por	  objetivo	  investigar	  a	  inserção	  e	  prática	  dessas	  novas	  formas	  de	  moradia	  no	  Bairro	  do	  
Planalto,	  em	  Natal,	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  buscando	  compreender	  os	  motivos	  que	  levam	  a	  
escolha	  por	  esse	  tipo	  de	  moradia,	  bem	  como	  as	  formas	  de	  segregação	  sócio-‐
espacialdecorrente.	  Além	  disso,	  buscou-‐se	  compreender	  a	  relação	  dos	  moradores	  dos	  
condomínios	  com	  a	  vizinhança	  externa.	  	  De	  inicio,	  foi	  feita	  uma	  revisão	  bibliográfica	  sobre	  a	  
temática	  abordada	  (condomínios	  horizontais	  fechados,	  urbanização,	  segregação	  sócio-‐
espacial).	  Por	  tratar-‐se	  de	  uma	  pesquisa	  de	  natureza	  qualitativa,	  entre	  os	  procedimentos	  
metodológicos	  se	  destaca	  a	  realização	  de	  entrevistas	  com	  os	  moradores,	  a	  fim	  de	  identificar	  os	  
motivos	  das	  suas	  escolhas.	  De	  acordo	  com	  tais	  entrevistas	  foi	  possível	  descobrir	  que	  mesmo	  se	  
tratando	  de	  um	  bairro	  de	  população	  menos	  abastada	  que	  outros	  bairros	  nobres	  da	  cidade,	  na	  
procura	  pelos	  condomínios	  fechados	  se	  sobressai	  a	  segurança.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Nossa	  pesquisa	  analisou	  como	  o	  uso	  dos	  conectores	  norteia	  as	  questões	  sobre	  a	  demarcação	  
do	  discurso	  do	  ?outro?	  na	  escrita	  acadêmica.	  Tomamos	  por	  aporte	  teórico-‐metodológico	  os	  
pressupostos	  da	  Heterogeneidade	  Enunciativa	  (AUTHIER-‐REVUZ,	  1990),	  dos	  Mecanismos	  
Enunciativos	  (BRONCKART,	  1999)	  e	  da	  Responsabilidade	  Enunciativa	  (ADAM,	  2008).	  O	  corpus	  
investigado	  foi	  constituído	  de	  textos	  de	  alunos	  iniciantes	  e	  concluintes	  da	  graduação	  em	  
Letras.	  Os	  resultados	  apontaram	  que	  os	  alunos,	  de	  um	  modo	  geral,	  faziam	  do	  uso	  dos	  
conectores	  um	  mecanismo	  para	  introduzir	  em	  seu	  texto	  diversas	  citações	  de	  autores,	  
demonstrando	  uma	  escrita	  delimitada	  e	  congelada	  nos	  conceitos	  teóricos	  citados.	  A	  
recorrência	  é	  a	  de	  uma	  escrita	  baseada	  na	  heterogeneidade	  marcada,	  no	  gerenciamento	  de	  
vozes	  unicamente	  em	  torno	  das	  vozes	  de	  personagens	  e	  das	  vozes	  sociais,	  ausentando-‐se	  
desse	  contexto	  a	  voz	  do	  autor	  empírico.	  Nossa	  hipótese	  é	  a	  de	  que	  os	  alunos	  utilizam	  
necessariamente	  esses	  recursos	  como	  um	  método	  para	  o	  ?recorta	  e	  cola?	  na	  escrita	  
acadêmica	  ?	  ora	  responsabilizando	  totalmente	  o	  ?outro?	  pelo	  dizer,	  ora	  tomando	  para	  si	  o	  
dizer	  do	  ?outro?.	  Essas	  práticas,	  tais	  quais	  vêm	  ocorrendo	  nos	  textos	  acadêmicos,	  leva-‐nos	  a	  
questionar	  o	  processo	  de	  apropriação	  do	  conhecimento	  nesse	  tipo	  de	  escrita.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  presente	  trabalho	  é	  descrever	  os	  procedimentos	  de	  paráfrase	  encontrados	  nos	  
textos	  produzidos	  pelos	  graduandos,	  verificando	  se	  nos	  textos	  analisados	  os	  alunos	  vão	  além	  
do	  uso	  da	  paráfrase	  como	  repetição	  do	  discurso	  do	  ?outro?.	  A	  nossa	  discussão	  embasa-‐se	  na	  
concepção	  de	  paráfrase	  linguística	  (FUCHS,	  1985)	  e	  heterogeneidade	  constitutiva	  (AUTHIER-‐
REVUZ,	  2004).	  O	  corpus	  investigado	  é	  constituído	  por	  textos	  produzidos	  na	  disciplina	  de	  
Leitura	  e	  Produção	  de	  Textos	  I	  e	  relatórios	  de	  final	  de	  curso	  produzidos	  na	  disciplina	  Estágio	  
Supervisionado	  de	  Formação	  de	  Professores	  IV	  do	  semestre	  2009/2	  de	  uma	  dada	  instituição.	  A	  
pesquisa	  aponta	  que	  o	  uso	  da	  paráfrase	  no	  meio	  acadêmico	  é	  feito	  a	  partir	  de	  repetições	  de	  
um	  texto	  fonte,	  ou	  seja,	  os	  graduandos	  não	  se	  apropriam	  de	  uma	  ideia,	  eles	  incorporam	  o	  
discurso	  do	  outro	  e	  o	  usam	  como	  seu.	  Mesmo	  entendendo	  que	  a	  paráfrase	  é	  um	  recurso	  
utilizado	  para	  a	  criação	  de	  um	  texto,	  não	  é	  justificável	  que	  ocorra	  uma	  acomodação	  trazida	  
pela	  banalização	  do	  ato	  de	  parafrasear,	  como	  o	  de	  sempre	  retomar	  o	  texto	  do	  outro	  como	  
forma	  de	  produzir.	  Sabemos	  que	  para	  elaborar	  um	  texto	  é	  preciso	  se	  basear	  em	  alguma	  ideia	  
já	  produzida,	  contudo	  manter-‐se	  girando	  em	  torno	  do	  que	  foi	  dito	  faz	  o	  aluno	  permanecer	  no	  
plano	  do	  que	  já	  foi	  produzido,	  resultando	  na	  escrita	  sustentada	  pela	  remissão	  explícita	  ao	  
discurso	  do	  outro.	  
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O	  trabalho	  ora	  apresentado	  resulta	  de	  reflexões	  e	  análises	  sobre	  o	  processo	  de	  
desenvolvimento	  e	  implantação	  do	  turismo	  na	  região	  do	  Seridó	  Potiguar.	  Tais	  ponderações	  
bem	  como	  todos	  os	  dados	  apresentados,	  são	  provenientes	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  ?TURISMO	  
E	  DESENVOLVIMENTO	  REGIONAL:	  inventário	  do	  potencial	  turístico	  da	  região	  do	  Seridó	  
Potiguar?,	  e	  de	  modo	  específico	  do	  plano	  de	  trabalho:	  ?POTENCIAL	  TURÍSTICO	  DA	  REGIÃO	  DO	  
SERIDÓ	  POTIGUAR:	  discutindo	  o	  desenvolvimento	  regional?,	  estes	  tendo	  como	  principal	  
objetivo	  inventariar	  os	  atrativos	  turísticos	  existentes	  nos	  municípios	  que	  compõem	  o	  polo	  
turístico	  Seridó,	  buscando	  ainda	  avaliar	  as	  condições	  de	  infraestutura	  existentes	  naquela	  
região.	  Para	  fins	  de	  realização	  do	  inventário	  turístico	  do	  Polo	  Seridó	  adotou-‐se	  a	  metodologia	  
oficial,	  a	  qual	  utiliza	  os	  formulários	  do	  Inventario	  de	  Oferta	  Turística	  ?	  InvTur	  ?	  elaborados	  pelo	  
Ministério	  do	  Turismo,	  sendo	  este	  o	  primeiro	  polo	  turístico	  brasileiro	  a	  ser	  totalmente	  
inventariado	  de	  acordo	  com	  a	  metodologia	  proposta.	  A	  partir	  da	  realização	  do	  InvTur,	  
verificou-‐se	  que	  a	  região	  do	  Seridó	  apresenta	  grande	  potencial	  turístico,	  bem	  como	  sérios	  
problemas	  no	  que	  se	  refere	  à	  infraestrutura.	  Espera-‐se	  com	  esse	  trabalho	  apresentar	  um	  
panorama	  geral	  sobre	  a	  realidade	  encontrada	  no	  polo	  turístico	  Seridó,	  elucidando	  suas	  
potencialidades,	  limites,	  entraves,	  possibilidades	  e	  alternativas	  para	  a	  região	  avançar	  numa	  
perspectiva	  turística.	  
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A	  ditadura	  militar	  configura-‐se	  em	  um	  dos	  mais	  conturbados	  períodos	  da	  história	  brasileira,	  
sendo	  muitas	  as	  lacunas	  que	  existem	  acerca	  dos	  acontecimentos	  que	  ocorreram	  àquela	  época.	  
Alguns	  destes	  acontecimentos	  são	  ainda	  hoje	  assombrados	  pelas	  marcas	  da	  repressão	  política,	  
por	  ações	  não	  comentadas	  ou	  esclarecidas.	  Em	  contrapartida	  não	  podemos	  deixar	  de	  
comentar	  os	  movimentos	  de	  resistência	  elaborados	  por	  alguns	  indivíduos	  em	  um	  confronto	  
direto	  aos	  seus	  opressores.	  Muitas	  são	  as	  fontes	  acerca	  desta	  parte	  da	  nossa	  história,	  no	  
entanto	  a	  literatura	  do	  período	  em	  questão	  se	  traduz	  em	  uma	  fonte	  de	  caráter	  único,	  onde	  os	  
autores	  transpunham	  para	  suas	  obras,	  de	  forma	  estética,	  aspectos	  e	  questões	  concernentes	  ao	  
meio	  e	  ao	  contexto	  no	  qual	  viveram.	  Este	  relatório	  tem	  por	  finalidade	  apresentar	  os	  resultados	  
obtidos	  durante	  a	  realização	  da	  pesquisa	  do	  plano	  de	  trabalho	  Ficção	  e	  repressão	  militar:	  uma	  
leitura	  de	  "Os	  tambores	  silenciosos",	  de	  Josué	  Guimarães,	  vinculado	  ao	  projeto	  Geração	  da	  
repressão:	  o	  romance	  brasileiro	  dos	  anos	  70	  e	  o	  contexto	  da	  ditadura	  militar,	  tendo-‐se	  por	  
objetivo	  estudar	  a	  formação/elaboração	  (estética)	  do	  referido	  romance	  em	  consonância	  com	  o	  
contexto	  sócio-‐cultural	  e	  histórico	  em	  que	  foi	  produzido.	  Por	  base	  teórico-‐metodológica,	  
toma-‐se	  aqui	  a	  idéia	  de	  Antonio	  Candido,	  de	  que	  o	  contexto	  social	  em	  que	  vive	  o	  autor	  infere	  
diretamente	  sobre	  seus	  escritos	  a	  partir	  do	  momento	  em	  que	  este	  esteja	  inserido	  ao	  meio.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  de	  trabalho	  ?Ficção	  e	  repressão	  militar:	  uma	  leitura	  de	  ?As	  meninas?,	  de	  Lygia	  
Fagundes	  Telles?	  propôs-‐se	  a	  fazer	  um	  diálogo	  entre	  o	  romance	  e	  o	  contexto	  da	  época	  de	  
modo	  diferente	  do	  que	  geralmente	  vemos	  nos	  estudos	  que	  relacionam	  sociedade	  e	  obra	  
literária.	  Utilizando	  como	  método	  básico	  para	  análise	  da	  obra	  a	  crítica	  dialética	  elaborada	  por	  
Candido	  (1976),	  nos	  propomos	  a	  desvendar	  de	  que	  forma	  a	  obra	  formaliza	  esteticamente	  a	  
sociedade	  do	  início	  dos	  anos	  70.	  ?As	  meninas?	  (1973)	  é	  uma	  obra	  que	  apresenta	  um	  
diferencial	  estético	  quando	  comparada	  a	  muitos	  romances	  publicados	  na	  década	  de	  70,	  já	  que,	  
em	  lugar	  de	  se	  estruturar	  num	  realismo	  cru,	  expõe	  a	  sociedade	  da	  época	  de	  maneira	  muito	  
sutil,	  sem	  por	  isso	  deixar	  de	  ser	  realista.	  Isso	  é	  o	  que	  faz	  da	  obra	  de	  Lygia	  Fagundes	  Telles	  um	  
marco	  na	  história	  da	  ficção	  brasileira	  no	  contexto	  de	  repressão	  militar.	  A	  história	  de	  três	  jovens	  
de	  perfis	  completamente	  diferentes	  chama	  atenção	  para	  o	  modo	  como	  o	  enredo	  é	  construído.	  
Resumir	  tal	  enredo	  é	  uma	  tarefa	  quase	  impossível,	  já	  que	  este	  é	  formado	  a	  partir	  dos	  olhares	  
de	  uma	  sobre	  as	  outras.	  Neste	  sentido,	  durante	  todo	  o	  nosso	  estudo	  sobre	  a	  obra,	  tentamos	  
definir	  e	  construir,	  mesmo	  que	  de	  modo	  não	  unívoco,	  uma	  identidade	  para	  Lia,	  Lorena	  e	  Ana	  
Clara,	  de	  acordo	  com	  esses	  diversos	  olhares	  plurais	  que	  a	  obra	  nos	  oferece	  e	  entender	  de	  que	  
modo	  o	  contexto	  social	  da	  época	  participa	  como	  fator	  estético	  e	  é	  relevante	  para	  a	  
constituição	  do	  romance.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  objetiva	  verificar	  a	  aplicabilidade	  de	  casos	  para	  o	  ensino	  de	  gestão,	  difundindo	  a	  
construção	  de	  casos	  para	  ensino	  locais.	  A	  importância	  da	  pesquisa	  deve-‐se	  a	  capacidade	  da	  
aplicação	  de	  casos	  para	  ensino	  em	  incentivar	  o	  aluno	  a	  se	  posicionar	  de	  forma	  critica	  e	  
reflexiva	  em	  relação	  ao	  contexto	  vivenciado	  por	  ele	  nas	  organizações.	  A	  pesquisa	  segue	  uma	  
lógica	  prioritariamente	  qualitativa.	  Assim,	  a	  metodologia	  utilizada	  desenvolve-‐se,	  a	  princípio,	  
na	  revisão	  bibliográfica	  sobre	  gestão	  e	  casos	  para	  ensino,	  seguida	  da	  coleta	  de	  informações,	  
através	  de	  entrevistas,	  em	  organizações	  públicas,	  privadas	  e	  do	  terceiro	  setor	  que	  estão	  
localizadas	  na	  Grande	  Natal.	  O	  tratamento	  dos	  dados	  será	  a	  partir	  de	  análise	  e	  registro	  dos	  
discursos	  e	  construção	  da	  ordem	  cronológica	  dos	  dados	  apresentados.	  Por	  fim	  serão	  escritos	  
os	  casos	  para	  ensino	  de	  acordo	  com	  os	  dados	  adquiridos.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  objetiva	  investigar	  as	  variáveis	  que	  impactam	  as	  relações	  entre	  os	  processos	  
mercadológicos	  e	  logísticos	  nas	  pequenas	  e	  médias	  empresas	  de	  Natal.	  A	  metodologia	  
utilizada	  para	  a	  coleta	  de	  informações	  junto	  às	  empresas	  será	  por	  meio	  da	  aplicação	  de	  
questionários	  direcionados	  para	  administradores	  das	  duas	  áreas	  de	  conhecimento.	  Espera-‐se	  
que	  o	  trabalho	  possa	  sensibilizar	  os	  gestores	  com	  uma	  visão	  mais	  integrada	  das	  duas	  áreas	  de	  
conhecimento,	  desenvolvendo	  ações	  mais	  sistêmicas	  que	  auxiliem	  na	  melhoria	  da	  qualidade	  
da	  prestação	  dos	  serviços,	  refletindo	  assim	  na	  satisfação	  e	  na	  fidelização	  da	  clientela.	  
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TÍTULO:	  Plano	  de	  trabalho	  para	  o	  projeto	  "Imprensa	  e	  contra-‐hegemonia	  no	  Rio	  Grande	  do	  
Norte"	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  se	  debruça	  sobre	  o	  jornal	  Fala	  Mãe	  Luiza,	  publicação	  impressa	  de	  caráter	  
comunitário	  com	  uma	  tiragem	  média	  de	  500	  exemplares,	  que	  circulou	  no	  bairro	  de	  Mãe	  Luiza	  
do	  início	  da	  década	  de	  1990	  até	  o	  segundo	  semestre	  de	  2009.	  Criado	  pelo	  padre	  italiano	  
Sabino	  Gentili	  e	  mantido	  pelo	  Centro	  Sócio	  Pastoral	  Nossa	  Senhora	  da	  Conceição,	  o	  FML	  surgiu	  
com	  a	  intenção	  de	  dar	  voz	  aos	  moradores	  de	  Mãe	  Luiza	  ?	  bairro	  onde	  a	  maior	  parte	  dos	  
moradores	  vive	  com	  renda	  inferior	  a	  dois	  salários	  mínimos,	  e	  que	  nunca	  teve	  fala	  direta	  e	  ativa	  
nos	  veículos	  de	  comunicação	  tradicionais.	  Ao	  longo	  de	  sua	  existência,	  o	  FML	  serviu,	  em	  
diversas	  ocasiões,	  como	  instrumento	  de	  mobilização	  e	  organização	  da	  comunidade	  em	  torno	  
das	  lutas	  pela	  melhoria	  das	  condições	  de	  vida	  do	  bairro.	  Por	  meio	  do	  jornal,	  os	  moradores	  
exerciam	  o	  direito	  à	  comunicação	  ?	  entendido	  aqui	  não	  apenas	  como	  direito	  à	  informação,	  
mas	  também	  como	  protagonismo	  no	  processo	  de	  produção	  de	  informações,	  onde	  a	  cada	  um	  é	  
dado	  o	  direito	  de	  comunicar	  e	  se	  fazer	  ouvir.	  Através	  de	  pesquisa	  bibliográfica	  e	  documental,	  
somada	  à	  análise	  do	  conteúdo	  das	  edições	  do	  FML,	  o	  trabalho	  buscou	  entender	  o	  papel	  que	  a	  
publicação	  desempenhou	  dentro	  de	  Mãe	  Luiza,	  que	  olhar	  gerou	  dos	  moradores	  sobre	  si	  
mesmos	  e	  a	  comunidade,	  e	  de	  que	  forma	  o	  jornal	  contribuiu	  para	  fortalecer	  as	  ações	  de	  
cidadania.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  que	  estou	  desenvolvendo	  de	  acordo	  com	  os	  livros	  que	  o	  Professor	  Dr.	  Alex	  Beigui	  
indicou,	  percorre	  a	  via	  de	  acesso	  a	  novas	  formas	  de	  teatro,	  cuja	  sua	  ruptura	  ou	  crise,	  acontece	  
nos	  anos	  70.	  Nesse	  sentido,	  estudo	  os	  principais	  teóricos	  e	  as	  novas	  formas	  de	  arte	  teatral	  
desenvolvida.	  	  

No	  livro	  Para	  Ler	  o	  Teatro	  da	  Anne	  Ubersfeld,	  encontrei	  os	  primeiros	  contatos	  dessa	  crise	  no	  
modo	  de	  como	  fazer	  teatro.	  A	  ideia	  de	  textocentrismo,	  que	  é	  típica	  do	  teatro	  da	  vanguarda,	  já	  
é	  abordada	  por	  um	  novo	  olhar,	  que	  não	  mais	  se	  baseia	  no	  conceito	  de	  texto	  como	  ponto	  
fundamental	  para	  compreensão	  da	  cena.	  Dramaturgia	  por	  Outras	  Vias	  e	  o	  Teatro	  Pós-‐
dramático,	  já	  abordam	  essa	  crise	  progressiva	  que	  ocorreu	  no	  teatro	  da	  vanguarda	  e	  nos	  
mostra	  outros	  horizontes	  de	  como	  pensar	  e	  fazer	  teatro,	  pontuando	  suas	  novas	  características.	  

No	  entanto,	  é	  fundamental	  a	  experiência	  prática	  para	  melhor	  compreensão	  do	  meu	  estudo,	  
como	  as	  peças	  As	  Aves	  da	  Noite	  e	  Fragmentos	  do	  desejo,	  entre	  outras,	  que	  tem	  como	  estética	  
o	  teatro	  pós-‐dramático.	  	  
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TÍTULO:	  :	  Entre	  Bilros	  e	  Redendês:	  Fios	  de	  renda	  que	  bordam	  histórias,	  fios	  de	  dança	  que	  
preservam	  memórias	  na	  pesquisa	  coreográfica	  contemporânea.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Projeto	  analisa	  as	  relações	  entre	  o	  bordado	  redendê	  de	  Inhabupe/	  Bahia	  e	  a	  renda	  do	  bilro	  
da	  Vila	  de	  Ponta	  Negra	  Natal/RN,	  buscando	  nesses	  elementos	  uma	  investigação	  que	  
ultrapassar	  as	  fronteiras	  culturais	  para	  re-‐elaboração	  estética	  na	  dança	  contemporânea.	  As	  
danças	  do	  coco	  e	  samba	  de	  roda	  e	  a	  gestualidade	  das	  rendeiras	  são	  saberes	  e	  fazeres	  
transmitidos	  de	  geração	  a	  geração	  onde	  corpo,	  memória	  e	  tradição	  são	  elementos	  
norteadores	  da	  pesquisa	  para	  produção	  do	  espetáculo	  coreográfico.	  A	  observação	  de	  campo	  
por	  intermédio	  da	  participação	  e	  coleta	  de	  dados	  in	  locu	  como	  entrevistas,	  imagens,	  
fotografias	  é	  um	  trabalho	  teórico	  e	  prático	  que	  se	  baseia	  na	  pesquisa-‐	  ação.	  Esse	  processo	  de	  
investigação	  se	  reverbera	  no	  bailarino	  interprete	  criador	  onde	  apreende	  os	  elementos	  
vivenciados	  e	  reelabora	  no	  corpo	  por	  meio	  de	  improvisações	  de	  movimentos	  na	  criação	  
coreográfica.	  Os	  elementos	  de	  estudo	  e	  conhecimento	  no	  projeto	  tem	  como	  relevância	  esses	  
saberes	  e	  fazeres	  ancestrais	  transmitidos	  de	  geração	  a	  geração	  tendo	  como	  objetivo	  central	  a	  
re-‐elaboração	  etno-‐ético-‐estético	  coreográfico	  e	  dramatúrgico	  na	  dança	  contemporânea	  
brasileira.	  

	  

	  

	  

Palavras-‐chave:	  re-‐elaboração,	  dança,	  contemporânea,	  memória,	  dramatúrgico.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0639	  

TÍTULO:	  Poéticas	  e	  Tramas	  Dramatúrgicas	  -‐	  Coreográficas	  

AUTOR:	  JANIELLY	  DE	  FREITAS	  MARQUES	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  DE	  LURDES	  BARROS	  DA	  PAIXAO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  de	  pesquisa	  desenvolve	  estudos	  de	  caráter	  teórico-‐prático	  sobre	  a	  ressignificação	  
das	  danças	  de	  matrizes	  africanas,	  a	  saber:	  Samba	  de	  Roda,	  Coco	  e	  a	  releitura	  do	  romance	  Lueji	  
?	  o	  nascimento	  d'um	  império,	  de	  Pepetela.	  Os	  princípios	  metodológicos	  da	  pesquisa-‐ação	  
nortearam	  os	  procedimentos	  de	  observação,	  registro	  e	  produção	  da	  pesquisa.	  O	  resultado	  
desta	  pesquisa	  resultou	  em	  diferentes	  tramas	  dramatúrgico-‐coreográficas,	  desenvolvidas	  
através	  da	  utilização	  da	  experimentação,	  acaso,	  fragmentação,	  desconstrução,	  dentre	  outros	  
conceitos	  inerentes	  à	  arte	  e	  a	  dança	  contemporânea	  deste	  século.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  Projeto	  de	  Pesquisa	  desenvolve	  estudos	  sobre	  a	  releitura	  e	  ressignificação	  do	  romance	  
Lueji	  do	  escritor	  angolano	  Pepetela	  e	  as	  Matrizes	  Africanas	  na	  Dança	  Contemporânea	  e	  a	  sua	  
relação	  com	  a	  gestualidade	  das	  rendeiras,	  as	  danças	  do	  Coco	  de	  Zambê	  da	  Vila	  de	  Ponta	  
Negra/Natal-‐RN,	  e	  o	  Samba	  de	  Roda	  do	  Recôncavo	  Baiano.	  O	  objetivo	  desta	  pesquisa	  é	  
evidenciar	  através	  da	  composição	  coreográfica	  a	  analogia	  entre	  os	  personagens	  centrais	  de	  
romance	  Lueji,	  a	  gestualidade	  das	  rendeiras	  e	  as	  danças	  de	  origem	  afro-‐brasileira.	  A	  pesquisa-‐
ação	  é	  o	  referencial	  teórico-‐metodológico	  adotado	  neste	  trabalho	  orientado	  na	  proposta	  de	  
estudos	  da	  etnóloga	  Juana	  Elbein	  dos	  Santos.	  A	  composição	  coreográfica	  é	  o	  produto	  artístico	  
resultado	  da	  pesquisa	  de	  campo	  e	  dos	  estudos	  de	  caráter	  teórico-‐prático	  sobre	  a	  improvisação	  
e	  criação	  de	  movimentos.	  O	  pesquisador	  atua	  na	  condição	  de	  dançarino-‐interprete-‐criador,	  
assim	  como	  realiza	  registros	  fotográficos	  e	  em	  vídeos	  das	  danças	  pesquisadas,	  da	  gestualidade	  
das	  rendeiras,	  e	  dos	  processos	  de	  criação.	  Também	  faz	  anotações,	  observações	  e	  
levantamento	  da	  produção	  de	  material	  cênico	  coreográfico.	  O	  processo	  de	  pesquisa	  e	  
produção	  coreográfica	  do	  projeto	  em	  andamento	  constrói	  tessituras	  complexas	  de	  
movimentos	  na	  Dança	  Contemporânea.	  
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TÍTULO:	  Realização	  de	  Avaliação	  neuropsicológica	  de	  crianças	  com	  hidrocefalia	  adquirida	  por	  
espinha	  bifida	  associada	  à	  mielomeningocele	  na	  faixa	  etária	  de	  6	  	  a	  10	  anos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  projeto	  objetiva	  apresentar	  o	  perfil	  do	  funcionamento	  cognitivo	  de	  crianças	  
diagnosticadas	  com	  hidrocefalia	  adquirida	  por	  espinha	  bífida	  associada	  à	  mielomeningocele,	  
submetidas	  à	  modalidade	  de	  tratamento	  Derivação	  Ventrículo-‐Peritoneal	  (DVP).	  
Fundamentado	  pela	  neuropsicologia,	  a	  pesquisa	  propõe	  apresentar	  estudo	  multicaso	  sobre	  
efeitos	  cognitivos	  decorrentes	  do	  quadro	  clínico	  supracitado	  e	  o	  impacto	  deste	  sobre	  o	  
neurodesenvolvimento	  de	  crianças	  na	  faixa	  etária	  dos	  6	  aos	  10	  anos,	  atendidas	  pelos	  serviços	  
de	  saúde	  voltados	  para	  a	  hidrocefalia	  infantil	  no	  município	  de	  Natal.	  Para	  tanto,	  o	  estudo	  
basea-‐se	  em	  um	  protocolo	  avaliativo	  neuropsicológico	  que	  agrega	  a	  integração	  complementar	  
de	  instrumentos	  avaliativos	  nomotéticos	  e	  idiográficos.	  Participaram	  deste	  estudo	  5	  crianças.	  
Todas	  apresentam	  resultados	  neurológicos	  que	  confirmam	  a	  malformação	  de	  Chiari	  II.	  Pode-‐se	  
verificar	  que	  os	  resultados	  encontrados	  estão	  em	  consonância	  com	  aqueles	  apresentados	  pela	  
literatura	  que	  destacam	  a	  ocorrência	  de	  déficits	  na	  capacidade	  intelectiva	  global	  e	  nas	  funções	  
executivas.	  Tais	  achados	  reforçam	  a	  ideia	  de	  que	  prejuízos	  cognitivos	  presentes	  no	  cotidiano	  
destas	  crianças	  podem	  estar	  associados	  à	  malformação	  Chiari	  II.	  Em	  conclusão,	  verifica-‐se	  a	  
relevância	  de	  desenvolvimento	  de	  estudos	  nesse	  campo	  para	  a	  proposição	  de	  intervenções	  e	  
estratégias	  educativas	  específicas	  para	  o	  progresso	  acadêmico	  deste	  subgrupo	  clínico.	  
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Resumo:	  	  

	  

António	  Rodrigues	  Sampaio	  foi	  um	  dos	  principais	  expoentes	  do	  jornalismo	  doutrinário	  e	  da	  
política	  portuguesa	  no	  século	  XIX,	  podendo	  ser	  considerado	  o	  político	  jornalista,	  ou	  o	  jornalista	  
político,	  de	  maior	  sucesso	  nessa	  época,	  uma	  vez	  que,	  mesmo	  por	  curto	  tempo,	  chegou	  a	  chefe	  
do	  Governo.	  Este	  trabalho,	  sustentado	  em	  pesquisa	  bibliográfica,	  hemerográfica	  e	  documental	  
e	  numa	  análise	  instrumental	  do	  discurso,	  procura	  reconstruir	  e	  interpretar	  a	  sua	  história	  de	  
vida,	  centrando-‐a	  no	  exercício	  do	  jornalismo;	  avaliar	  a	  influência	  exercida	  por	  Sampaio	  no	  seu	  
tempo;	  e	  conhecer	  os	  principais	  jornais	  por	  ele	  dirigidos:	  A	  Revolução	  de	  Setembro	  e	  O	  
Espectro.	  Este	  último	  periódico	  foi	  um	  jornal	  clandestino	  do	  tempo	  da	  Patuleia,	  redigido	  
integralmente	  pelo	  próprio	  Sampaio.	  Concluiu-‐se	  com	  essa	  pesquisa	  que	  o	  jornalista	  teve	  uma	  
fase	  da	  vida	  caracterizada	  por	  suas	  atividades	  como	  publicista	  e	  panfletário.	  Além	  disso,	  
Sampaio	  combateu	  pela	  mais	  ampla	  liberdade	  de	  imprensa	  e	  por	  um	  liberalismo	  de	  esquerda,	  
causas	  às	  quais	  sacrificou	  a	  própria	  liberdade.	  Contraditoriamente,	  após	  ter	  chegado	  ao	  
Parlamento	  e,	  depois,	  ao	  Governo,	  tornou-‐se	  um	  paradigma	  do	  pragmatismo	  e	  da	  defesa	  dos	  
progressos	  materiais	  do	  país	  em	  detrimento	  da	  ideologia	  e	  intentou	  vários	  processos	  judiciais	  
contra	  jornalistas,	  paradoxalmente	  por	  abuso	  de	  liberdade	  de	  imprensa.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  título	  de	  iniciação,	  o	  projeto	  começou	  com	  a	  apresentação	  de	  vídeos	  tutoriais	  do	  professor	  
Dr.	  Rafael	  Hernandez,	  mostrando	  as	  principais	  ferramentas	  do	  programa	  utilizado	  no	  projeto	  
(Pure	  Data).	  Além	  disso,	  para	  maior	  conhecimento	  da	  ferramenta,	  também	  foi	  recomendada	  a	  
leitura	  e	  prática	  dos	  tutoriais	  do	  professor	  Alexandre	  Torres	  Porres.	  Já	  no	  desenvolvimento	  do	  
patch	  para	  composição	  musical,	  foi	  possível	  implementar	  um	  aplicativo	  que	  foi	  capaz	  de	  ler	  um	  
arquivo	  de	  ativações	  neuronais	  e	  manipular	  esse	  arquivo(de	  forma	  a	  obter	  melhores	  dados	  
para	  a	  composição)	  e	  posteriormente	  a	  geração	  dessa	  composição.	  Ainda,	  para	  a	  apresentação	  
do	  progresso	  do	  projeto,	  foi	  criado	  um	  blog/site	  com	  informações	  gerais	  (como	  objetivos	  e	  
metodologia)	  além	  de	  vídeos	  com	  demonstração	  de	  obtenção	  dos	  arquivos	  de	  ativação	  e	  
exemplos	  de	  experimentos	  com	  animais.	  

Paralelamente,	  foi	  feito	  um	  trabalho	  de	  conhecimento	  da	  biblioteca	  de	  manipulação	  neuronal,	  
Neurobjects,	  em	  JAVA,	  através,	  principalmente,	  de	  exercícios	  e	  exemplos.	  Para	  melhor	  
entendimento	  da	  biblioteca	  e	  do	  seu	  objetivo,	  foi	  recomendada	  a	  leitura	  do	  livro	  Theoretical	  
Neuroscience	  [3]	  Os	  exercícios	  consistiram	  em	  desenvolver	  determinados	  métodos	  da	  
biblioteca	  (como	  o	  cálculo	  do	  ISI,	  por	  exemplo)	  com	  o	  objetivo	  de	  apresentar	  a	  plataforma	  
JAVA.	  Em	  seguida,	  exercícios	  de	  utilização	  da	  biblioteca	  em	  si,	  manipulando	  diversos	  aspectos	  
dos	  dados	  neuronais.	  
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Resumo:	  	  

	  

É	  impossível	  desvencilhar	  o	  historiador	  do	  seu	  trabalho	  com	  tempo,	  este	  por	  sua	  vez	  vem	  a	  
cada	  momento	  que	  se	  passa	  tomando	  grandes	  proporções	  no	  que	  se	  refere	  a	  sua	  capacidade	  
de	  desenvolver-‐se	  e	  acompanhar	  as	  próprias	  mudanças	  vividas	  pelos	  homens.	  O	  ser	  humano	  
com	  sua	  capacidade	  rápida	  de	  pensamento	  encontra	  a	  cada	  dia	  novas	  formas	  de	  se	  comunicar	  
e	  descobrir	  o	  mundo.	  É	  entendendo	  este	  processo	  que	  também	  compreendemos	  o	  avanço	  das	  
novas	  tecnologias	  no	  âmbito	  social	  e	  cultural	  da	  sociedade.	  É	  julgando	  este	  seguimento	  e	  
vendo	  a	  necessidade	  de	  implantá-‐lo	  no	  ambiente	  escolar,	  que	  nós	  desenvolvemos	  este	  
trabalho.	  As	  mídias	  digitais	  estão	  adentrando	  as	  casas	  dos	  estudantes,	  porque	  não	  utilizá-‐las	  
para	  o	  ensino	  de	  História,	  e	  principalmente	  o	  ensino	  de	  História	  Antiga,	  já	  que	  esta	  área	  tende	  
a	  se	  tornar	  distante	  dos	  alunos	  em	  sala	  de	  aula.	  Com	  a	  criação	  de	  um	  site	  (Núcleo	  de	  Estudos	  
em	  História	  Antiga	  -‐	  MAAT)	  vemos	  a	  ligação	  destes	  alunos	  com	  o	  universo	  da	  antiguidade.	  
Além	  de	  que,	  vem	  a	  auxiliar	  alunos	  da	  própria	  graduação	  em	  História	  e	  os	  professores	  do	  
ensino	  básico	  do	  país,	  fazendo	  com	  que	  a	  antiguidade	  seja	  cada	  dia	  mais	  vista,	  conhecida	  e	  
melhor	  compreendida.	  No	  site,	  nossa	  busca	  destina-‐se	  principalmente	  a	  pesquisa	  de	  fontes	  
imagéticas	  da	  Mesopotâmia	  montando	  assim	  um	  corpus	  de	  imagens.	  Deve-‐se	  compreender	  
que	  esta	  região	  abarca	  civilizações	  diferenciadas,	  contudo	  possuidoras	  de	  um	  núcleo	  cultural	  
comum,	  além	  de	  que	  constitui	  uma	  preciosa	  fonte	  de	  pesquisa	  sobre	  as	  prime	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  ?Fontes	  imagéticas	  para	  o	  estudo	  do	  Egito	  Antigo?	  pretende	  dar	  continuidade	  ao	  
projeto	  anterior	  -‐	  ?Introdução	  à	  História	  e	  Arqueologia	  do	  Egito?,	  desenvolvido	  no	  ano	  de	  
2010.	  Dessa	  forma,	  a	  presente	  pesquisa	  aprofunda	  leituras	  teóricas	  que	  compreendem	  a	  
relação	  entre	  História	  e	  Arqueologia,	  fonte	  imagética	  e	  cultura	  material.	  Ainda,	  no	  campo	  da	  
arte	  e	  análise	  de	  imagens,	  destacam-‐se	  estudos	  em	  relação	  ao	  sistema	  artístico	  e	  
representativo	  egípcio	  em	  diversos	  períodos	  da	  história	  dessa	  civilização,	  baseado,	  por	  sua	  vez,	  
na	  obra	  The	  Art	  of	  Ancient	  Egypt,	  da	  egiptóloga	  britânica	  Gay	  Robins.	  Além	  das	  leituras	  
empreendidas,	  cabe	  destacar	  a	  organização	  de	  um	  novo	  corpus	  relacionado	  às	  representações	  
reais	  de	  poder,	  cujo	  destaque	  é	  o	  levantamento	  de	  iconografias	  que	  trazem	  reis	  de	  vários	  
períodos	  do	  Antigo	  Egito	  em	  motivos	  de	  ?massacre	  de	  inimigos	  externos?:	  uma	  representação	  
artística	  ricamente	  composta	  por	  elementos	  mágico-‐religiosos,	  que	  permite	  o	  
aprofundamento	  de	  diversos	  aspectos,	  entre	  eles	  a	  religião,	  a	  função	  mágica,	  a	  identidade	  e	  
alteridade	  e	  a	  legitimação	  do	  poder	  real.	  Por	  fim,	  acredita-‐se	  que	  o	  trabalho	  realizado	  
contribui	  de	  forma	  ímpar	  para	  o	  desenvolvimento	  dos	  estudos	  da	  Antiguidade	  Oriental	  no	  
Nordeste,	  que	  a	  despeito	  do	  interesse	  crescente	  demonstrado	  pelos	  discentes,	  é	  uma	  área	  
ainda	  bastante	  incipiente	  e	  necessita	  de	  atenção.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Antiguidade	  Oriental-‐	  Egito	  Antigo-‐corpus.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0661	  

TÍTULO:	  Identidade	  e	  alteridade	  em	  Heródoto:	  gregos	  e	  egípcios	  
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Resumo:	  	  

	  

Considerando	  os	  avanços	  no	  tocante	  aos	  estudos	  acerca	  da	  etnicidade,	  alteridade	  e	  identidade	  
no	  campo	  da	  História	  Antiga,	  que	  vem	  se	  destacando	  desde	  a	  década	  de	  90,	  do	  século	  XX,	  o	  
referido	  projeto	  se	  propõe	  a	  compreender	  as	  relações	  entre	  gregos	  e	  os	  ?outros?,	  tomando	  
como	  referência	  os	  três	  primeiros	  livros	  das	  Histórias	  de	  Heródoto.	  A	  análise	  do	  livro	  I,	  Clio,	  
permite	  a	  identificação	  dos	  aspectos	  relevantes	  à	  compreensão	  do	  livro	  II	  e	  III,	  indicando	  qual	  
o	  sentido	  de	  História	  para	  Heródoto,	  além	  de	  como	  ele	  descreve	  os	  outros	  povos.	  Com	  o	  
intuito	  de	  registrar	  os	  grandes	  feitos	  de	  gregos	  e	  bárbaros,	  ele	  apresenta	  a	  sua	  narrativa	  sobre	  
os	  outros,	  tentando	  se	  ?distanciar?	  da	  sua	  condição	  de	  grego,	  para	  mostrar	  as	  várias	  visões	  
existentes	  sobre	  um	  determinado	  povo.	  Nos	  livros	  II	  e	  III	  ?	  Euterpe	  e	  Tália	  ?	  pretende-‐se	  
observar	  como	  um	  grego	  descreve	  os	  egípcios,	  usando	  como	  referencial	  o	  método	  de	  análise	  
do	  discurso	  aplicado	  pelo	  historiador	  François	  Hartog,	  em	  sua	  obra	  O	  Espelho	  de	  Heródoto.	  
Sendo	  assim,	  no	  primeiro	  momento	  foram	  empreendidas	  discussões	  teóricas	  sobre	  identidade,	  
alteridade	  e	  etnicidade,	  utilizando	  as	  produções	  de	  grandes	  pesquisadores	  na	  temática.	  No	  
segundo	  momento,	  discussões	  sobre	  os	  três	  livros	  ?	  Clio,	  Euterpe	  e	  Tália	  ?	  foram	  realizadas,	  
mediante	  a	  aplicação	  dos	  conceitos	  teóricos	  trabalhados	  ao	  longo	  do	  desenvolvimento	  do	  
projeto,	  buscando	  ainda	  fazer	  uma	  crítica	  a	  fonte	  e	  identificar	  os	  aspectos	  relevantes	  que	  
podem	  ser	  entendidos	  daquela	  civilização.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  autismo	  é	  um	  distúrbio	  do	  neurodesenvolvimento	  caracterizado	  por	  déficits	  nas	  habilidades	  
de	  comunicação	  verbal	  e	  não	  verbal,	  nas	  interações	  sociais	  e	  manifestações	  de	  padrões	  
limitados	  ou	  estereotipados	  de	  comportamento	  ou	  interesse.	  A	  literatura	  sugere	  que	  os	  
professores	  não	  estão	  capacitados	  para	  atender	  as	  demandas	  dessa	  população.	  O	  objetivo	  do	  
presente	  trabalho,	  que	  se	  encontra	  em	  andamento,	  é	  analisar	  as	  interações	  comunicativas	  
estabelecidas	  entre	  um	  aluno	  com	  autismo	  (5	  anos),	  um	  professor	  auxiliar	  no	  contexto	  de	  sala	  
de	  aula	  regular	  e	  em	  atendimento	  educacional	  especializado.	  Em	  seguida,	  pretende-‐se	  avaliar	  
os	  efeitos	  da	  implementação	  de	  um	  programa	  de	  capacitação	  de	  professores,	  utilizando	  
recursos	  da	  CAA	  (Comunicação	  Alternativa	  Ampliada)	  nas	  interações	  comunicativas	  com	  esse	  
aluno.	  A	  Comunicação	  Alternativa	  e	  Ampliada	  é	  uma	  prática	  clínica	  e	  educacional	  que	  oferece	  
às	  crianças	  com	  transtorno	  do	  espectro	  do	  autismo	  um	  sistema	  alternativo	  de	  comunicação	  
que	  possibilite	  complementar	  ou	  suplementar	  a	  fala,	  sem	  substituí-‐la.	  Neste	  estudo	  será	  
realizada	  uma	  adaptação	  do	  Sistema	  de	  Comunicação	  por	  Troca	  de	  Figuras	  (PECS	  ?	  Picture	  
Exchange	  Communication	  System),	  um	  dos	  componentes	  que	  configuram	  a	  CAA,	  estruturado	  
para	  ensinar	  crianças	  com	  habilidades	  de	  comunicação	  limitada	  a	  interagirem	  e	  se	  
comunicarem	  dentro	  de	  seus	  contextos	  sociais.	  A	  metodologia	  adotada	  é	  a	  de	  Estudo	  de	  Caso	  
descritivo	  com	  delineamento	  de	  pesquisa	  quase	  experimental.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  década	  de	  1950	  foi	  uma	  época	  marcada	  pelo	  contexto	  da	  guerra	  fria	  e	  o	  Nordeste	  brasileiro	  
foi	  um	  dos	  palcos	  privilegiados	  de	  discussão	  dos	  rumos	  que	  a	  política	  e	  a	  sociedade	  tomariam	  
em	  relação	  às	  questões	  sociais	  nas	  décadas	  de	  1950	  e	  1960	  e,	  por	  conta	  de	  dois	  contextos	  
específicos,	  a	  atuação	  da	  Igreja	  Católica	  norte-‐riograndense	  norteada	  pelo	  Movimento	  de	  
Natal;	  e	  a	  aplicação	  dos	  recursos	  do	  programa	  estadunidense	  'Aliança	  para	  o	  Progresso',	  o	  
estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  torna-‐se	  um	  caso	  de	  estudo	  privilegiado	  do	  problema.	  

No	  contexto	  do	  pós-‐segunda	  guerra,	  Natal	  vivia	  uma	  época	  dinâmica,	  sendo	  influenciada	  pelas	  
mudanças	  decorrentes	  da	  presença	  americana,	  do	  rápido	  crescimento	  urbano	  e	  econômico	  e	  
pelo	  aparecimento	  crescente	  de	  segmentos	  religiosos	  divergentes	  do	  catolicismo.	  Foi	  nesse	  
contexto	  desfavorável	  que	  a	  Igreja	  norte-‐rio-‐grandense	  constituiu	  o	  Movimento	  de	  Natal,	  
tendo	  em	  vista	  recuperar	  ou	  conquistar	  novos	  espaços,	  a	  fim	  de	  ampliar	  sua	  atuação	  tendo	  as	  
discussões	  da	  época,	  referentes	  às	  questões	  sociais,	  no	  centro	  dessa	  atuação.	  

Por	  sua	  vez,	  no	  ambiente	  rural,	  as	  Ligas	  Camponesas	  se	  mostravam	  como	  alternativa	  das	  
esquerdas	  a	  tais	  questões,	  contradizendo	  as	  orientações	  católicas,	  que	  se	  balizavam	  pela	  
encíclica	  Rerum	  Novarum	  ?	  carta	  de	  1891	  que	  tinha	  como	  função	  debater	  as	  condições	  das	  
classes	  trabalhadoras	  ?	  posição	  que	  defendia	  o	  direito	  de	  formação	  de	  sindicatos,	  porém	  
rejeitava	  o	  socialismo.	  Nesse	  contexto	  a	  Rádio	  Rural	  fez	  parte	  de	  um	  esforço	  dirigido	  pe	  
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EM	  SAÚDE	  MENTAL	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  reforma	  psiquiátrica	  brasileira	  é	  um	  processo	  social	  que	  visa	  à	  desconstrução	  de	  saberes,	  
discursos	  e	  práticas	  que	  sustentam	  a	  loucura	  reduzida	  à	  doença	  mental	  e	  o	  hospital	  
psiquiátrico	  como	  a	  principal	  referência	  da	  atenção	  em	  saúde	  mental.	  Tal	  processo	  vem	  sendo	  
construído	  há	  muitos	  anos	  e	  tem	  se	  constituído	  de	  modo	  complexo	  e	  repleto	  de	  desafios.	  
Dentre	  estes	  desafios,	  destacamos	  a	  necessidade	  de	  avançar	  na	  dimensão	  sócio-‐cultural	  do	  
processo	  de	  desinstitucionalização,	  sobremaneira	  nas	  estratégias	  e	  práticas	  de	  reabilitação	  
psicossocial	  e	  reinserção	  social,	  construídas	  a	  partir	  do	  convívio	  cotidiano	  dos	  usuários	  de	  
serviços	  de	  saúde	  mental	  na	  circulação	  pelas	  cidades	  e	  reapropriação	  do	  seu	  corpo	  enquanto	  
sujeito.	  Nesse	  sentido,	  as	  práticas	  corporais	  ao	  longo	  do	  processo	  de	  desospitalização	  de	  
crônico-‐moradores	  de	  hospitais	  psiquiátricos	  podem	  constituir	  ferramentas	  de	  cuidado	  nesse	  
processo.	  Por	  isso,	  pretendemos	  investigar	  as	  práticas	  de	  desinstitucionalização	  que	  vem	  
sendo	  efetivadas	  junto	  a	  esses	  usuários	  e	  propor	  práticas	  corporais	  aliadas	  as	  mesmas	  como	  
forma	  de	  potencializar	  o	  processo	  de	  desinstitucionalização.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  mostrar	  a	  relação	  entre	  concentração	  de	  riqueza	  e	  poder	  no	  Rio	  
Grande	  do	  Norte.	  Sintetiza	  resultados	  da	  pesquisa	  ?Desigualdade	  Social	  e	  Acumulação	  de	  
Riqueza:	  particularidades	  Sócio-‐Históricas	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte?	  vinculada	  ao	  Grupo	  de	  
Estudos	  e	  Pesquisa	  em	  Questão	  Social,	  Política	  Social	  e	  Serviço	  Social,	  do	  Departamento	  de	  
Serviço	  Social	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Foi	  feito	  um	  recorte	  da	  
pesquisa	  apresentando	  um	  estudo	  que	  busca	  compreender	  os	  mecanismos	  produtivos	  e	  de	  
acumulação	  de	  riqueza	  realizados	  pela	  Usina	  Vale	  Verde,	  localizada	  no	  município	  de	  Baía	  
Formosa/	  RN,	  e	  a	  sua	  participação	  no	  quadro	  socioeconômico	  do	  município.	  Particulariza-‐se	  
essa	  acumulação	  de	  riqueza	  através	  do	  agronegócio	  da	  cana	  de	  açúcar;	  identificando	  os	  
aspectos	  sócio-‐históricos	  da	  usina	  Vale	  Verde.	  
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TÍTULO:	  A	  acumulação	  desigual	  de	  tempos	  na	  mídia,	  no	  corpo	  e	  na	  cidade	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  pesquisa	  ?Mídia,	  corpo	  e	  cidade:	  comunicação	  urbana	  e	  expressões	  subjetivas	  na	  
produção	  e	  no	  consumo	  simbólicos	  em	  Natal?	  utiliza	  uma	  abordagem	  transdisciplinar	  para	  
investigar	  a	  formação	  de	  paisagens	  simbólicas	  definidoras	  da	  cultura	  urbana.	  O	  princípio	  da	  
recursividade,	  basilar	  na	  epistemologia	  complexa	  de	  Edgar	  Morin,	  e	  os	  conceitos	  de	  
mediapaisagem,	  de	  Arjun	  Appadurai,	  e	  bodyscape,	  Massimo	  Canevacci,	  são	  alguns	  dos	  
suportes	  para	  	  
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TÍTULO:	  O	  serviço	  social	  em	  Natal:	  1975-‐2005	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  plano	  de	  trabalho	  propõe-‐se	  à	  investigação	  do	  Serviço	  Social	  em	  Natal	  no	  período	  
compreendido	  entre	  1975	  e	  2005.	  Para	  a	  consecução	  desse	  objetivo,	  as	  atividades	  de	  
organização	  e	  sistematização	  do	  acervo	  a	  ser	  explorado	  são	  momentos	  essenciais	  da	  pesquisa.	  
Como	  embasamento,	  foram	  realizadas	  discussões	  acerca	  do	  contexto	  histórico	  que	  interessa	  
ao	  estudo,	  a	  partir	  de	  textos	  e	  filmes	  selecionados	  pela	  orientadora,	  bem	  como	  foi	  dada	  
orientação	  com	  relação	  à	  elaboração	  de	  trabalhos	  científicos.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Serviço	  Social.	  Acervo	  Documental.	  Organização.	  Sistematização.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0695	  

TÍTULO:	  Aspectos	  metodológicos,	  teóricos	  e	  práticos	  de	  ensino	  e	  aprendizagem	  da	  música	  na	  
educação	  básica	  

AUTOR:	  JORGE	  SIMÃO	  DE	  GOIS	  NETO	  

ORIENTADOR:	  VALERIA	  LAZARO	  DE	  CARVALHO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

	  	  Esse	  trabalho	  de	  iniciação	  científica	  teve	  como	  foco	  uma	  investigação	  de	  cunho	  empírico	  e	  
epistemológico	  a	  respeito	  do	  ensino	  de	  música	  na	  educação	  básica,	  tendo	  como	  ponto	  inicial	  
as	  escolas	  municipais	  da	  cidade	  de	  Natal-‐RN.	  Uma	  vez	  que	  devido	  a	  recente	  reinserção	  do	  
ensino	  de	  musica	  nas	  escolas,	  esta	  mesma	  disciplina	  carece	  de	  objetivos	  claros	  que	  a	  
possibilitem	  a	  uma	  plena	  realização	  dentro	  do	  contexto	  escolar.	  Essa	  pesquisa	  veio	  fomentar	  o	  
incremento	  e	  a	  demarcar	  as	  necessidades	  que	  ainda	  são	  necessárias	  	  a	  educação	  musical	  na	  
rede	  básica.	  	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  pesquisa	  objetiva	  sistematizar	  conhecimentos	  das	  teorizações	  referentes	  ao	  
ensino-‐aprendizado	  da	  linguagem	  escrita	  no	  contexto	  da	  Educação	  Infantil,	  considerando	  as	  
especificidades	  das	  crianças	  como	  aprendizes	  e	  da	  escrita	  como	  objeto	  de	  conhecimento.	  A	  
metodologia	  é	  de	  base	  qualitativa.	  A	  investigação	  envolve	  estudo	  bibliográfico	  e	  análise	  
documental.	  O	  trabalho	  pedagógico	  precisa	  atender	  às	  especificidades	  das	  crianças	  em	  suas	  
necessidades	  e	  possibilidades,	  e	  da	  escrita,	  em	  sua	  natureza	  psicolingüística	  e	  social.	  
Entretanto,	  segundo	  o	  discurso	  corrente,	  os	  modos	  como	  a	  escrita	  tem	  sido	  trabalhada	  no	  
contexto	  da	  Educação	  Infantil	  tendem	  a	  desconsiderar	  as	  características	  específicas	  das	  
crianças	  pequenas	  ?	  de	  0	  a	  5	  anos	  ?	  e	  também	  da	  escrita	  enquanto	  linguagem,	  o	  que	  nos	  faz	  
questionar	  acerca	  do	  trabalho	  pedagógico	  que	  se	  desenvolve	  com	  esse	  objeto	  de	  
conhecimento	  nessa	  etapa	  educativa.	  Do	  estudo	  realizado	  até	  o	  momento	  podemos	  concluir	  
que	  é	  possível	  a	  linguagem	  escrita	  ser	  trabalhada	  nas	  salas	  de	  Educação	  Infantil,	  pois	  as	  
crianças	  enquanto	  sujeito	  sócio-‐cultural	  que	  vive	  em	  um	  mundo	  grafocêntrico	  precisam	  
conhecer	  as	  funções	  e	  se	  apropriar	  desse	  tipo	  de	  linguagem.	  O	  fazer	  docente	  deve	  oferecer	  
essa	  oportunidade	  e	  considerar-‐respeitar	  as	  especificidades	  das	  crianças	  pequenas.	  
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práticas	  docentes	  

AUTOR:	  JÉSSICA	  JACIANA	  SILVA	  DANTAS	  

ORIENTADOR:	  DENISE	  MARIA	  DE	  CARVALHO	  LOPES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  Criança	  e	  a	  Leitura	  na	  Educação	  Infantil:	  O	  que	  dizem	  as	  pesquisas?	  

	  

O	  trabalho	  ora	  apresentado	  sistematiza	  algumas	  teorizações	  e	  compreensões	  acerca	  da	  
criança	  e	  a	  inserção	  da	  leitura	  na	  Educação	  Infantil,	  bem	  como,	  apresenta	  pesquisas	  realizadas	  
recentemente,	  tendo	  como	  fonte	  de	  estudo	  a	  apreciação	  de	  trabalhos	  aprovados	  e	  publicados	  
no	  GT	  07	  ?Educação	  de	  Crianças	  de	  0	  a	  6	  anos?,	  nos	  anais	  digitais	  das	  reuniões	  anuais	  da	  
Associação	  Nacional	  de	  Pós-‐Graduação	  e	  Pesquisa	  em	  Educação	  (ANPEd),	  no	  período	  de	  2000	  
a	  2011.	  Para	  maior	  apropriação	  acerca	  da	  temática	  abordada,	  a	  metodologia	  utilizada	  
constituiu-‐se	  de	  estudos	  bibliográficos.	  O	  trabalho	  tem	  por	  principais	  objetivos	  conhecer	  o	  que	  
se	  tem	  discutido	  sobre	  a	  presença	  da	  leitura	  na	  Educação	  Infantil	  nos	  últimos	  doze	  anos	  no	  
importante	  evento	  científico	  de	  investigação	  e	  discussão	  na	  área	  de	  educação,	  a	  ANPEd,	  e	  
ainda,	  sistematizar	  conhecimentos	  acerca	  do	  ensino-‐aprendizado	  da	  leitura	  no	  contexto	  da	  
Educação	  Infantil,	  considerando	  as	  especificidades	  das	  crianças.	  Do	  estudo	  desenvolvido,	  
tecemos	  algumas	  considerações	  acerca	  da	  quase	  ausência	  de	  grupos	  de	  estudos	  e	  trabalhos	  
publicados	  na	  ANPEd	  que	  se	  proponham	  a	  discutir	  a	  importância	  desta	  prática,	  e	  
sistematizamos	  algumas	  compreensões	  onde	  	  concebendo	  a	  leitura	  enquanto	  linguagem	  e	  
forma	  de	  interação,	  como	  prática	  sócio-‐cultural,	  cujo	  aprendizado	  se	  dá	  mediante	  a	  
apropriação	  de	  práticas	  da	  cultura	  em	  situações	  de	  interação	  social	  e	  de	  mediação	  dos	  outros	  
e	  da	  linguagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  se	  constitui	  a	  partir	  do	  interesse	  pela	  alfabetização	  de	  crianças	  da	  Educação	  
Infantil	  e	  Ensino	  Fundamental	  procurando	  compreender	  a	  concepção	  dos	  professores	  
alfabetizadores	  das	  escolas	  públicas	  com	  relação	  à	  aquisição	  da	  escrita	  e	  da	  leitura	  na	  
perspectiva	  do	  letramento.	  O	  objetivo	  é	  investigar	  as	  concepções	  de	  professores	  sobre	  as	  suas	  
experiências.	  Toma	  como	  referências	  os	  estudos	  de	  Ferreiro	  (1985)	  e	  Soares	  (2003),	  dentre	  
outros,	  optamos	  pela	  abordagem	  qualitativa	  de	  pesquisa	  utilizando	  para	  a	  construção	  de	  
dados,	  o	  questionário	  e	  a	  entrevista	  semi-‐diretiva.	  Nossa	  pesquisa	  foi	  feita	  com	  docentes,	  de	  
uma	  escola	  da	  rede	  pública	  em	  Natal-‐RN,	  e	  que	  desenvolve	  a	  sua	  prática	  de	  alfabetização	  sob	  a	  
perspectiva	  do	  letramento.	  Nossa	  pesquisa	  mostra	  que	  os	  professores	  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,	  e	  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,	  apontam	  ainda	  para	  uma	  série	  de	  
questões	  acerca	  de	  alfabetizar	  letrando,	  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.	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  direito	  constitucional	  brasileiro,	  especialmente	  a	  sua	  parte	  dos	  direitos	  fundamentais,	  não	  
goza	  no	  Brasil	  da	  concretização	  normativa	  que	  têm	  outros	  ramos	  do	  direito	  público.	  Isso	  se	  
deve	  	  ao	  fato	  da	  história	  constitucional	  brasileira	  ter	  sido	  marcada	  por	  constantes	  rupturas,	  
dificultando	  o	  tratamento	  da	  ciência	  do	  direito	  constitucional	  com	  rigor	  metodológico.	  

	  

Acresça-‐se	  que	  a	  CF/88	  foi	  promulgada	  em	  meio	  a	  carregado	  discurso	  político,	  até	  hoje	  não	  
ultrapassado.	  A	  jurisprudência	  do	  órgão	  judicante	  competente	  para	  interpretar	  a	  Constituição,	  
o	  STF,	  caracteriza-‐se	  por	  não	  revelar	  uma	  linha	  coerente	  tendente	  à	  concretização	  das	  normas	  
de	  direitos	  fundamentais.	  Mister	  se	  faz	  investigar	  as	  causas	  históricas,	  políticas	  e	  jurídico-‐
dogmáticas	  desta	  carência.	  

	  

Será	  analisada	  a	  jurisprudência	  do	  STF,	  evitando	  que	  se	  enverede	  por	  discussões	  políticas,	  uma	  
vez	  que	  estabelecer	  tais	  ?trincheiras?	  revela-‐se	  absolutamente	  improfícuo	  em	  face	  dos	  
objetivos.	  A	  partir	  da	  necessidade	  de	  verificar	  as	  causas	  da	  insuficiência	  da	  jurisprudência	  
constitucional	  em	  face	  dos	  direitos	  fundamentais,	  é	  que	  se	  buscará	  fontes	  
bibliográficas/históricas,	  com	  forte	  emprego	  do	  método	  jurídico-‐comparativo.	  

	  

O	  trabalho	  proposto	  tem	  por	  objetivo	  principal	  apresentar	  à	  comunidade	  jurídico-‐científica	  
subsídios	  para	  uma	  interpretação	  consistente	  do	  ponto	  de	  vista	  jurídico,	  atendendo	  ao	  rigor	  
jurídico-‐dogmático.	  Para	  tal,	  se	  valerá	  -‐	  predominantemente	  -‐	  de	  análise	  de	  julgados	  
proferidos	  pelo	  STF.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  deste	  trabalho	  consiste	  em	  analisar	  os	  elementos	  que	  determinaram	  a	  evolução	  
econômica	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  termos	  de	  composição	  e	  distribuição	  das	  atividades	  
econômicas,	  destacando	  os	  fatores	  e	  tendências	  estruturais	  observados	  na	  economia	  potiguar	  
no	  período	  de	  1970	  a	  2006.	  Verificam-‐se	  os	  principais	  fenômenos	  econômicos	  ocorridos	  no	  
processo	  histórico,	  à	  estrutura,	  concentração	  e	  distribuição	  da	  produção,	  como	  também	  a	  
comparação	  do	  crescimento	  econômico	  do	  estado	  com	  os	  demais	  estados	  da	  região	  e	  suas	  
relações	  comerciais	  com	  o	  exterior.	  Destacam-‐se	  algumas	  características	  da	  economia	  do	  RN,	  
como	  a	  baixa	  diversificação	  produtiva,	  a	  preponderância	  de	  oligarquias	  e	  a	  fragilidade	  do	  setor	  
agropecuário.	  Apesar	  disso,	  entre	  os	  anos	  de	  1970	  e	  1998,	  o	  RN	  apresentou	  taxas	  de	  
crescimento	  econômico	  maiores	  que	  os	  demais	  estados	  da	  região	  NE.	  Este	  crescimento	  
econômico	  foi	  acompanhado	  por	  uma	  mudança	  na	  estrutura	  produtiva,	  onde	  o	  setor	  industrial	  
impulsionou	  o	  crescimento	  econômico,	  seguido	  pelo	  setor	  de	  serviços	  e	  pelo	  setor	  
agropecuário.	  Percebe-‐se	  uma	  concentração	  espacial	  da	  produção	  no	  RN,	  tendo	  em	  vista	  o	  
comportamento	  do	  valor	  adicionado	  (VA)	  dos	  municípios.	  Os	  setores	  que	  tiveram	  maior	  
desempenho	  na	  participação	  do	  VA	  foram	  o	  setor	  de	  serviços,	  a	  indústria	  de	  transformação	  e	  a	  
indústria	  extrativa.	  Nas	  relações	  interestaduais,	  o	  estado	  apresentou	  déficit	  com	  todas	  as	  
regiões	  e	  com	  a	  maioria	  dos	  estados.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  período	  de	  1571	  a	  1580,	  ao	  que	  tudo	  indica,	  Montaigne	  registrou	  nas	  vigas	  da	  sua	  
biblioteca	  sentenças	  que	  sugerem	  alguns	  dos	  temas	  que	  ordinariamente	  o	  afligiam.	  A	  partir	  da	  
tradução,	  do	  estudo	  das	  fontes	  e	  das	  linhas	  de	  pensamento	  que	  as	  envolvem,	  é	  possível	  
entender	  um	  pouco	  da	  atmosfera	  dos	  seus	  escritos,	  e,	  por	  conseguinte,	  constatar	  algumas	  das	  
atitudes	  por	  ele	  reprovadas,	  enobrecidas	  e	  até	  desacreditadas,	  devido	  a	  uma	  crise	  cética	  ou	  a	  
uma	  propulsão	  pirrônica	  gerada	  pela	  morte	  do	  seu	  único	  amigo,	  La	  Boètie.	  

De	  certo,	  frase	  alguma	  deve	  nos	  ser	  afigurada	  como	  o	  vislumbramento	  de	  uma	  imposição	  dos	  
compromissos	  morais	  e	  filosóficos	  do	  autor.	  	  Elas	  devem	  ser	  encaradas	  muito	  mais	  como	  uma	  
disposição	  de	  lembretes	  extremamente	  pessoais	  e	  cotidianos	  que	  aceitam	  as	  condições	  
humanas,	  seus	  limites	  e	  contingências;	  que	  abarcam	  inclusive	  as	  contradições,	  tidas	  por	  ele	  
como	  um	  movimento	  indispensável	  para	  o	  seu	  discurso.	  Trata-‐se	  da	  defesa	  de	  uma	  autonomia	  
reflexiva,	  de	  um	  estímulo	  para	  a	  produção	  e	  para	  um	  pensamento	  mais	  autêntico	  e	  livre,	  que	  
não	  se	  limita	  a	  reproduzir	  o	  que	  é	  do	  outro,	  mas	  que	  se	  apropria	  devidamente	  desses	  
discursos,	  deixando-‐os	  primeiramente	  em	  concordância	  com	  o	  próprio	  pensamento	  e	  espírito,	  
para	  então	  transmiti-‐los	  como	  verdadeiramente	  seus,	  digerindo	  -‐	  os.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  proposta	  deste	  projeto	  de	  pesquisa	  é	  a	  exploração	  de	  aspectos	  culturais	  no	  texto	  literário,	  
por	  meio	  da	  elaboração	  e	  aplicação	  de	  atividades	  para	  a	  aula	  de	  língua	  inglesa.	  O	  referencial	  
teórico	  apóia-‐se	  em	  Cosson	  (2006),	  Kramsch	  (2001,	  2003),	  Bulson	  (2006)	  e	  Widdowson	  (1991).	  
No	  sentido	  de	  proporcionar	  aos	  alunos	  perspectivas	  diferenciadas	  sobre	  cultura	  no	  texto	  
literário,	  consideramos	  apropriado	  trabalhar	  dois	  contos	  do	  livro	  Dubliners,	  do	  escritor	  
irlandês,	  James	  Joyce.	  A	  obra	  em	  questão	  é	  capaz	  de	  transportar	  o	  leitor	  ao	  cotidiano	  das	  ruas	  
de	  Dublin,	  apresentando	  o	  modo	  de	  vida	  de	  seus	  habitantes,	  sob	  a	  ótica	  do	  autor.	  Durante	  a	  
execução	  do	  processo	  de	  pesquisa	  do	  projeto	  utilizou-‐se	  os	  contos	  The	  Sisters	  e	  The	  Dead.	  O	  
primeiro	  conto	  apresenta-‐se	  sob	  a	  narração	  de	  um	  garoto-‐personagem,	  que	  precisa	  lidar	  com	  
a	  morte	  do	  seu	  amigo	  um	  velho	  padre.	  O	  segundo	  texto	  apesar	  do	  título,	  Os	  Mortos,	  na	  
tradução	  literal,	  desenvolve-‐se	  durante	  uma	  festa	  com	  música	  e	  dança.	  Para	  a	  concretização	  
dessa	  proposta	  são	  sugeridas	  três	  atividades	  para	  cada	  texto	  apropriadas	  a	  uma	  oficina	  
literária.	  As	  atividades	  abordarão	  a	  caracterização	  de	  alguns	  personagens,	  sua	  influência	  na	  
história,	  além	  da	  contextualização	  a	  ser	  desenvolvida	  sob	  o	  aspecto	  cultural.	  Esse	  trabalho	  
poderá	  funcionar	  como	  alavanca	  para	  uma	  sutil	  análise	  literária	  do	  ponto	  de	  vista	  dos	  
estudantes	  submetidos	  às	  atividades,	  mantendo-‐se	  o	  foco	  principal	  na	  aula	  de	  inglês.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  se	  propôs	  a	  compreender	  os	  processos	  constitutivos	  da	  Região	  Metropolitana	  de	  
Natal	  e	  a	  importância	  desta	  na	  rede	  urbana	  potiguar.	  A	  análise	  teve	  por	  base	  as	  teorias	  da	  
Geografia	  Nova	  desenvolvidas	  por	  Milton	  Santos.	  Estas	  teorias	  são	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  
pesquisa,	  as	  mais	  adequadas	  para	  se	  analisar	  o	  fenômeno	  urbano	  dos	  países	  do	  sul	  no	  tocante	  
às	  suas	  características	  próprias	  e	  seus	  mecanismos	  fundamentais.	  A	  operacionalização	  
conceitual-‐metodológica	  se	  efetivou	  através	  de	  pesquisas	  teórico-‐empírica	  realizadas	  pela	  
equipe	  de	  pesquisa.	  Um	  dos	  resultados	  preliminares	  foi	  o	  papel	  da	  capital	  na	  sua	  centralidade	  
quanto	  a	  concentração	  demográfica,	  econômica	  e	  de	  equipamentos	  e	  serviços	  urbanos	  tais	  
como	  transporte,	  saúde	  e	  educação	  em	  relação	  aos	  demais	  municípios	  de	  sua	  região	  
metropolitana.	  Nesse	  sentido,	  percebe-‐se	  a	  necessidade	  de	  políticas	  de	  integração	  da	  capital	  
com	  os	  demais	  municípios,	  ou	  seja,	  ações	  que	  pensem	  a	  RMN	  na	  sua	  totalidade	  e	  não	  de	  
forma	  fragmentada.	  Em	  síntese,	  a	  ideia	  é	  que	  este	  projeto	  seja	  o	  pontapé	  inicial	  pra	  uma	  
pesquisa	  mais	  ampla	  que	  culmine	  em	  estudo	  sistematizado	  da	  Rede	  Urbana	  do	  Potiguar	  e	  em	  
proposta	  de	  nova	  regionalização	  para	  o	  Estado.	  No	  tocante	  à	  extensão	  o	  primeiro	  momento	  se	  
resumiu	  ao	  treinamento	  da	  equipe	  no	  sentido	  do	  aprofundamento	  da	  metodologia	  proposta	  
visando,	  principalmente,	  a	  criação	  de	  Indicadores	  geográficos	  que	  deem	  conta	  da	  principal	  
categoria	  de	  análise:	  Território	  usado.	  
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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	  geográfico	  se	  dá	  de	  
acordo	  com	  os	  mandos	  daqueles	  que	  possuem	  o	  poder	  técnico-‐cientifico,	  e	  neste	  caso	  
podemos	  afirmar	  que	  algumas	  firmas	  e	  instituições,	  como	  os	  Bancos	  Centrais	  e	  os	  
estabelecimentos	  bancários	  propriamente	  ditos,	  se	  constituíram	  ao	  longo	  dos	  anos	  em	  uma	  
variável	  estruturante	  do	  espaço	  geográfico.	  Os	  bancos	  passaram	  de	  firmas	  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	  afirmar	  que	  a	  inserção	  do	  meio	  técnico-‐
científico-‐informacional,	  principal	  feição	  geográfica	  dos	  usos	  hegemônicos	  do	  território	  no	  
mundo	  atual,	  tem	  como	  principal	  agente	  ?lubrificante?	  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	  fluxos,	  tendo	  o	  respaldo	  da	  cartografia	  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?	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	  contemporaneidade,	  os	  filmes	  infantis	  fazem	  parte	  do	  universo	  e	  do	  cotidiano	  das	  crianças.	  
Longe	  de	  se	  constituírem	  imparciais	  e	  neutros,	  eles	  estão	  repletos	  de	  significados	  e	  discursos	  
que	  interferem	  na	  constituição	  dos	  sujeitos	  infantis.	  O	  presente	  trabalho	  objetiva	  realizar	  uma	  
das	  leituras	  possíveis	  sobre	  alguns	  filmes	  infantis	  e	  problematizar	  como	  eles,	  com	  sua	  
linguagem	  audiovisual,	  colaboram	  na	  produção	  de	  um	  determinado	  tipo	  de	  infância.	  Esta	  
pesquisa	  busca	  explorar	  o	  tema	  a	  partir	  do	  referencial	  teórico	  dos	  Estudos	  Culturais	  em	  
Educação	  realizando	  a	  análise	  de	  alguns	  filmes	  infantis	  produzidos	  pela	  Disney,	  entre	  eles:	  A	  
Bela	  e	  a	  Fera,	  A	  Pequena	  Sereia	  e	  Aladin.	  As	  análises	  realizadas	  evidenciaram	  nos	  filmes	  a	  
presença	  de	  questões	  como	  raça,	  gênero	  e	  condição	  social.	  Tais	  aspectos	  acabam	  por	  
reproduzir	  significados	  convencionados	  por	  classes	  dominantes,	  principalmente,	  no	  que	  se	  
refere	  à	  busca	  incessante	  de	  um	  modelo	  de	  corpo,	  e	  operam	  estimulando	  o	  consumo	  precoce	  
de	  produtos	  difundidos	  pela	  mídia.	  Urge	  que	  os	  profissionais	  da	  educação	  repensem	  suas	  
práticas	  pedagógicas	  em	  relação	  aos	  filmes	  infantis,	  pois	  muito	  mais	  que	  o	  entretenimento	  
eles	  também	  estão	  ensinado.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  primeiros	  textos	  infantis	  no	  Brasil	  datavam	  do	  final	  do	  século	  XIX	  e	  início	  do	  século	  XX.	  Eram	  
produzidos	  por	  autores	  que	  seguiam	  os	  cânones	  pedagógicos.	  Porém,	  a	  partir	  da	  obra	  de	  
Lobato	  há	  o	  surgimento	  de	  novas	  perspectivas	  de	  leitura.	  Seu	  livro	  Reinações	  de	  Narizinho	  
apresenta	  uma	  feição	  bastante	  distinta	  daquela	  que	  marca	  a	  narrativa	  didática	  e	  moralizante.	  
Em	  autores	  mais	  recentes,	  há	  uma	  renovação,	  perceptível	  nos	  escritos	  da	  contemporânea	  
Christiane	  Gribel,	  cujas	  obras	  ainda	  são	  pouco	  estudadas	  pela	  crítica	  literária.	  No	  discurso	  
empregado	  por	  Gribel	  há	  uma	  abertura	  do	  espaço	  da	  narrativa	  para	  o	  mundo	  da	  criança,	  em	  
que	  seus	  protagonistas	  expõem	  seus	  medos,	  fantasias	  e	  dúvidas.	  Nessa	  perspectiva,	  para	  
proceder	  ao	  estudo	  da	  representação	  do	  discurso	  infantil,	  tomamos	  como	  foco	  de	  análise	  as	  
narrativas	  ?Histórias	  de	  um	  pequeno	  astronauta?	  (2004)	  e	  ?Minhas	  férias,	  pula	  uma	  linha,	  
parágrafo?	  (2000)	  nos	  quais	  destacaremos	  os	  elementos	  formais	  do	  personagem	  e	  do	  foco	  
narrativo,	  com	  a	  finalidade	  de	  observarmos	  como	  se	  dá	  a	  construção	  dos	  personagens	  infantis,	  
neste	  universo	  inovador,	  em	  que	  o	  narrador	  e	  os	  fatos	  apresentados	  apontam	  aspectos	  
peculiares	  da	  ótica	  da	  criança,	  capazes	  de	  serem	  compreendidos	  e	  interpretados	  pelo	  leitor	  
mirim.	  Para	  a	  nossa	  análise,	  utilizamos	  uma	  metodologia	  de	  caráter	  qualitativo	  e	  tomamos	  por	  
base	  autores	  como	  Ariès	  (1981),	  Coelho	  (1985),	  Lajolo	  e	  Zilberman	  (1984),	  Magalhães	  e	  
Zilberman	  (1987),	  Resende	  (1993).	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  pesquisa	  analisa	  a	  representação	  da	  infância	  na	  narrativa	  A	  Cama	  de	  Lygia	  Bojunga	  
Nunes,	  as	  marcas	  que	  diferenciam	  o	  narrador	  bojunguiano	  e	  a	  construção	  da	  identidade	  
infantil.	  Desse	  modo,	  a	  análise	  se	  realiza	  no	  plano	  ideológico	  e	  estético	  considerando	  ainda	  
aspectos	  sociais	  presentes	  na	  narrativa.	  No	  cenário	  de	  produções	  literárias	  direcionadas	  ao	  
público	  infanto	  juvenil	  Bojunga	  apresenta	  características	  que	  a	  tornam	  figura	  de	  destaque,	  
através	  do	  uso	  de	  recursos	  linguísticos	  que	  aproximam	  seus	  textos	  da	  oralidade	  e	  envolvem	  o	  
leitor	  criança.	  Para	  realização	  de	  nossas	  análises	  recorremos	  a	  autores	  que	  discutem	  aspectos	  
históricos	  e	  sociais	  da	  infância	  e	  o	  desenvolvimento	  das	  produções	  literárias	  direcionadas	  ao	  
público	  infantil.	  Teoricamente	  nos	  baseamos	  em	  Ariès	  (1981),	  Lajolo	  e	  Zilberman	  (1984),	  
Resende	  (1988)	  e	  Zilberman	  e	  Magalhães	  (1984).	  Através	  dos	  estudos	  realizados	  
compreendemos	  que	  Bojunga	  diferencia-‐se	  dos	  demais	  autores	  por	  construir	  uma	  
representação	  original	  do	  universo	  da	  criança,	  utilizando	  recursos	  vários	  para	  trazer	  a	  tona	  
conflitos	  que	  envolvem	  a	  construção	  da	  própria	  identidade,	  a	  busca	  por	  liberdade	  e	  temáticas	  
ligadas	  à	  miséria	  e	  relacionamentos	  familiares.	  Bojunga	  mostra	  de	  forma	  singular	  que	  a	  criança	  
não	  pode	  ser	  considerada	  um	  ser	  alienado,	  mas	  sim	  que	  tem	  toda	  	  capacidade	  de	  enfrentar	  
problemáticas	  reais	  e,	  ao	  retratar	  tais	  questões,	  demonstra	  uma	  grande	  sensibilidade	  para	  
com	  esse	  universo.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  problemática	  concernente	  ao	  papel	  da	  negação	  nos	  sistemas	  formais	  possui	  grande	  
relevância	  para	  certas	  discussões	  atuais	  sobre	  lógica	  e	  filosofia	  formal.	  Sua	  importância	  se	  
encontra	  no	  fato	  de	  que	  muitas	  das	  propriedades	  da	  negação	  -‐	  em	  conexão	  com	  outras	  
operações	  lógicas	  e	  características	  estruturais	  -‐	  servem	  como	  noções	  centrais	  para	  a	  
construção	  e	  configuração	  de	  vários	  sistemas	  lógicos	  diferentes.	  Mais	  ainda,	  	  muitas	  das	  
características	  dedutivas	  que	  definem	  alguns	  destes	  sistemas	  estão	  diretamente	  ligadas	  à	  sua	  
concepção	  de	  negação,	  falsidade	  e	  trivialidade.	  Assim,	  compreender	  o	  significado	  da	  negação	  
nos	  ajuda	  a	  entender	  as	  principais	  características	  sintáticas	  e	  semânticas	  	  de	  alguns	  sistemas	  
lógicos,	  ou	  ainda,	  como	  cada	  concepção	  de	  falsidade	  determina	  a	  expressabilidade	  desses	  
sistemas.	  	  Com	  isso,	  nossa	  abordagem	  é	  motivada	  por	  um	  ponto	  específico:	  explorar	  o	  poder	  
expressivo	  de	  lógicas	  positivas	  (lógicas	  sem	  o	  operador	  de	  negação	  como	  símbolo	  primitivo	  ou	  
qualquer	  ferramenta	  inferencial	  ligada	  à	  ele)	  e	  descobrir	  as	  vantagens	  e	  desvantagens	  de	  
retirar	  do	  sistema	  sua	  capacidade	  de	  expressar	  a	  falsidade.	  
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TÍTULO:	  Investigações	  históricas	  de	  práticas	  sociais	  na	  formação	  de	  professores	  de	  matemática	  

AUTOR:	  GLEYDSON	  WINSTON	  ARAÚJO	  DO	  NASCIMENTO	  

ORIENTADOR:	  IRAN	  ABREU	  MENDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

	   No	  estudo	  das	  práticas	  sociais	  desenvolvidas	  pelo	  homem	  no	  decorrer	  da	  história	  é	  
possível	  perceber	  a	  existência	  de	  alguns	  conhecimentos	  matemáticos	  no	  decorrer	  dessas	  
atividades;	  por	  exemplo	  na	  navegação,	  na	  construção	  civil,	  na	  engenharia	  militar	  ou	  no	  
comércio.	  Enfim,	  o	  homem	  sempre	  se	  utilizava	  de	  um	  pressuposto	  teórico	  que	  lhe	  desse	  a	  
base	  de	  sustentação	  para	  desenvolver	  essas	  atividades	  e	  construir	  suas	  idéias.	  

	   Nesse	  estudo	  explorarei	  os	  conhecimentos	  matemáticos	  utilizados	  no	  
desenvolvimento	  dessas	  práticas	  sociais	  para	  a	  elaboração	  de	  problemas	  contextualizados	  que	  
auxiliem	  aos	  professores	  da	  educação	  básica	  e	  facilite	  a	  aprendizagem	  do	  aluno,	  utilizando	  a	  
história	  como	  um	  agente	  fomentador	  do	  ato	  cognitivo,	  como	  nos	  sugere	  Mendes	  (2009)	  em	  
seu	  magnífico	  trabalho	  sobre	  atividades	  históricas	  no	  ensino	  da	  trigonometria.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  descreve	  minhas	  atividades	  realizadas	  como	  bolsista	  de	  iniciação	  científica	  no	  
projeto	  intitulado	  ?Explorando	  e	  investigando	  a	  origem	  dos	  logaritmos	  e	  uso	  da	  régua	  de	  
cálculo	  no	  ensino	  de	  matemática	  a	  partir	  da	  história	  da	  matemática?,	  cujo	  objetivo	  foi	  explorar	  
e	  investigar	  artigos	  e	  livros	  de	  história	  da	  Matemática	  para	  estudar	  os	  princípios	  matemáticos	  
que	  fizeram	  parte	  da	  construção	  da	  régua	  de	  cálculo	  buscando	  contribuições	  para	  a	  melhoria	  
do	  trabalho	  dos	  professores	  envolvidos	  no	  projeto,	  através	  de	  materiais	  didáticos	  de	  
matemática	  centrados	  no	  desenvolvimento	  histórico	  dos	  tópicos	  abordados	  no	  ensino	  médio	  e	  
superior.	  Devido	  ao	  curto	  tempo	  em	  que	  passei	  como	  bolsista,	  foi	  possível	  realizar	  
parcialmente	  algumas	  das	  atividades	  previstas	  no	  plano,	  além	  de	  iniciar	  meu	  processo	  de	  
formação	  para	  a	  pesquisa.	  	  
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TÍTULO:	  Representações	  do	  campo	  e	  da	  cidade	  na	  poesia	  de	  Jorge	  Fernandes.	  

AUTOR:	  CHARLYENE	  SANTOS	  DE	  SOUZA	  

ORIENTADOR:	  DERIVALDO	  DOS	  SANTOS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Objetivamos	  analisar	  as	  representações	  sociais	  do	  campo	  e	  da	  cidade	  na	  obra	  poética	  do	  autor	  
norte-‐rio-‐grandense	  Jorge	  Fernandes.	  Sua	  poesia	  problematiza	  questões	  sobre	  os	  espaços	  
rural	  e	  urbano,	  bem	  como	  aponta	  para	  a	  construção	  da	  memória	  e	  de	  uma	  identidade	  coletiva	  
de	  sujeitos	  que,	  na	  província	  natalense,	  na	  década	  de	  20,	  acompanharam	  as	  transformações	  
pelas	  quais	  a	  sociedade	  e	  o	  homem	  potiguar	  passaram.	  Este	  trabalho	  se	  justifica	  pela	  
importância	  em	  estudar	  a	  obra	  desse	  autor	  que	  inaugurou,	  em	  poesia,	  o	  modernismo	  no	  Rio	  
Grande	  do	  Norte,	  sendo	  a	  maior	  expressão	  deste	  estilo	  de	  época	  no	  estado,	  reconhecido,	  
inclusive,	  por	  autores	  de	  grande	  relevância	  no	  contexto	  do	  modernismo	  nacional,	  como	  Mário	  
de	  Andrade;	  e	  ampliar	  sua	  fortuna	  crítica,	  visto	  que	  sua	  obra	  poética	  ainda	  é	  pouco	  estudada.	  
Esta	  pesquisa	  está	  inserida	  no	  âmbito	  do	  projeto	  intitulado	  ?Representações	  líricas	  e	  sociais	  na	  
literatura	  brasileira	  e	  portuguesa?	  e	  baseia-‐se	  nos	  estudos	  de	  Antonio	  Candido	  (1976)	  acerca	  
da	  relação	  entre	  literatura	  e	  sociedade;	  nas	  reflexões	  deste	  mesmo	  autor	  presentes	  em	  sua	  
obra	  O	  Discurso	  e	  a	  cidade	  (2000)	  e	  na	  sistematização	  de	  Raymond	  Williams	  (1989),	  em	  seu	  
livro	  O	  Campo	  e	  a	  Cidade	  na	  Historia	  e	  na	  Literatura.	  As	  análises	  realizadas	  ao	  longo	  das	  
atividades	  revelaram	  a	  tensão	  causada	  com	  a	  chegada	  da	  modernidade,	  apontado-‐nos	  para	  a	  
estreita	  relação,	  apresentada	  por	  Candido,	  entre	  literatura	  e	  sociedade.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  município	  de	  São	  Miguel	  do	  Gostoso	  localizado	  no	  litoral	  norte	  do	  RN,	  	  possui	  uma	  
comunidade	  significativa	  de	  pescadores	  artesanais,	  cujas	  características	  se	  oferecem	  a	  
antropologia	  como	  um	  excelente	  campo	  para	  investigação.	  São	  Miguel	  do	  Gostoso	  possui	  um	  
grande	  potencial	  turístico	  de	  advém	  principalmente	  de	  suas	  belas	  praias,	  de	  sua	  tranquilidade	  
provinciana	  e	  de	  ventos	  intensos	  que	  são	  apreciados	  pelos	  praticantes	  de	  Kitesurf	  e	  Windsurf	  
do	  mundo	  inteiro.	  Estes	  fatores	  fazem	  com	  que	  a	  cidade	  seja	  um	  dos	  três	  destinos	  mais	  
procurados	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  pelos	  turistas,	  ficando	  atrás	  somente	  de	  Natal	  e	  Pipa.	  A	  
comunidade	  vem	  atravessando	  um	  processo	  de	  urbanização	  acelerado	  nos	  últimos	  anos,	  o	  que	  
a	  descaracteriza	  dos	  ares	  de	  vila	  que	  antes	  possuía.	  Após	  sua	  emancipação	  de	  Touros	  em	  1993,	  
e	  após	  a	  chegada	  de	  investimento	  estrangeiro,	  o	  acentuado	  processo	  de	  urbanização	  vem	  
acompanhado	  de	  especulação	  imobiliária	  e	  conflitos.	  	  

Neste	  sentido,	  esta	  pesquisa	  etnográfica	  se	  orientou	  no	  propósito	  de	  descrever	  as	  
transformações	  ocorridas	  na	  comunidade,	  decorrentes	  do	  processo	  de	  ?modernização?	  da	  
pesca	  e	  da	  ?invasão?	  turística,	  como	  também	  da	  percepção	  que	  os	  nativos	  possuem	  acerca	  das	  
transformações	  vigentes.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  pesquisa	  ?Design	  de	  interfaces	  para	  Ambientes	  Virtuais	  de	  Aprendizagem	  de	  
Ensino	  a	  Distância?	  visa	  a	  produção	  de	  uma	  plataforma	  com	  o	  máximo	  de	  aproveitamento	  do	  
interator	  no	  ensino-‐aprendizagem	  da	  educação	  a	  distância.	  Os	  AVAs	  (Ambientes	  Virtuais	  de	  
Aprendizagem)	  são	  arquitetados	  de	  forma	  a	  promover	  uma	  mantra	  única	  de	  conhecimento,	  
assim	  configurando	  diferentes	  tecnologias,	  objetivos	  pedagógicos,	  desenhos	  de	  interfaces	  e	  
graus	  de	  interação	  e	  interatividade.	  A	  narrativa	  hipermidiática	  irá	  contribuir	  na	  promoção	  
deste	  conteúdo	  digital,	  sabendo	  que	  a	  educação	  a	  distância	  deve	  quebrar	  os	  paradigmas	  da	  
educação	  presencial,	  instigando	  o	  cursista	  a	  estabelecer	  sua	  dinâmica	  de	  estudo	  de	  forma	  
autônoma,	  contando	  apenas	  com	  a	  orientação	  pontual.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Psicologia	  vem	  se	  desenvolvendo	  ao	  longo	  do	  tempo	  enquanto	  ciência	  e	  profissão,	  e	  
respondido	  demandas	  bastante	  distintas.	  Nesse	  cenário,	  a	  Saúde	  Pública,	  conduziu	  os	  
trabalhadores	  a	  atender	  uma	  demanda	  distante	  da	  prática	  tradicional:	  os	  sujeitos-‐alvo	  das	  
políticas	  sociais.	  Neste	  cenário	  se	  apresenta	  a	  discussão	  relativa	  aos	  Núcleos	  de	  Apoio	  à	  Saúde	  
da	  Família	  (NASF).	  Pensados	  como	  suporte	  às	  Equipes	  de	  Saúde	  da	  Família,	  trazem	  em	  sua	  
configuração	  uma	  equipe	  multiprofissional	  da	  qual	  faz	  parte	  o	  psicólogo,	  relacionado	  
diretamente	  à	  saúde	  mental.	  Por	  isso,	  o	  objetivo	  desse	  estudo	  é	  analisar	  a	  implantação	  dos	  
NASF	  em	  alguns	  municípios	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  e	  como	  vem	  se	  desenvolvendo	  a	  prática	  
do	  psicólogo	  nesses	  espaços.	  Para	  tanto,	  foi	  realizado	  um	  mapeamento	  dos	  NASF	  existentes	  no	  
estado	  do	  RN,	  com	  psicólogos	  trabalhando,	  a	  fim	  de	  se	  delimitar	  os	  aspectos	  constituintes	  dos	  
serviços	  e	  o	  respectivo	  papel	  do	  psicólogo	  neles.	  Esses	  profissionais,	  então,	  foram	  
entrevistados	  (entrevista	  com	  roteiro	  semi-‐estruturado,	  gravada	  e	  transcrita).	  Por	  fim,	  foram	  
identificadas	  categorias	  de	  análise	  interpretadas	  à	  luz	  da	  ontologia	  marxiana.	  Espera-‐se,	  com	  
isso,	  contribuir	  para	  o	  incremento	  na	  capacitação	  dos	  profissionais	  que	  atuam	  no	  SUS	  e	  
também	  para	  uma	  atuação	  psicológica	  mais	  comprometida	  socialmente.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  ensino	  de	  filosofia	  é,	  desde	  a	  antiguidade,	  um	  tema	  recorrente	  tanto	  nas	  análises	  de	  	  
filósofos	  e	  pedagogos.	  A	  produção	  intelectual	  que	  tematiza	  acerca	  deste	  assunto	  é	  vasta,	  
inúmeros	  pensadores	  desenvolveram	  as	  mais	  diversas	  teses	  sobre	  qual	  o	  papel	  do	  ensino	  de	  
filosofia	  citarei	  alguns,	  por	  exemplo,	  M.	  Horkheimer,	  T.	  Adorno,	  H.	  Arendt.	  e	  G.	  Deleuze.	  No	  
Brasil,	  a	  discussão	  sobre	  o	  ensino	  de	  filosofia	  vem	  tomando	  pauta,	  a	  partir	  da	  obrigatoriedade	  
da	  inserção	  da	  disciplina	  de	  filosofia	  no	  currículo	  escolar	  do	  Ensino	  Médio.	  Com	  base	  em	  
leituras	  das	  obras	  contidas	  na	  bibliografia	  do	  projeto	  	  	  procuraremos	  elucidar	  as	  seguintes	  
questões	  dentro	  da	  realidade	  do	  sistema	  educacional	  brasileiro:	  para	  que	  ensinar	  filosofia	  para	  
os	  jovens	  na	  escola?	  Qual	  o	  papel	  formativo	  da	  filosofia?	  Se	  a	  colocamos	  dentro	  da	  escola,	  é	  
para	  que	  cumpra	  uma	  determinada	  função	  na	  formação	  da	  subjetividade	  do	  jovem	  estudante,	  
assim	  que	  função	  é	  essa?	  
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Resumo:	  	  

	  

Durante	  as	  últimas	  décadas	  um	  novo	  campo	  de	  pesquisa	  vem	  ganhando	  espaço	  na	  área	  de	  
conhecimento	  de	  História	  no	  Brasil	  e	  no	  mundo,	  o	  Ensino	  de	  História.	  Tais	  reflexões	  têm	  
apontado	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  novos	  conceitos	  que	  propiciem	  abordagens	  mais	  
precisas	  nesse	  campo.	  Dessa	  forma,	  esse	  trabalho	  cumpre	  a	  função	  de	  refletir	  a	  respeito	  do	  
conceito	  de	  espaço	  escolar,	  pouco	  desenvolvido	  no	  campo	  em	  questão,	  fato	  que	  fica	  nítido	  na	  
literatura	  sobre	  esse	  tema,	  mencionado	  de	  duas	  formas:	  uma,	  baseada	  nas	  ideias	  de	  Michel	  
Foucault,	  que	  vê	  esse	  espaço	  como	  impositor	  de	  uma	  dominação	  do	  Estado;	  e	  outra	  
naturalizada,	  vista	  como	  sinônimo	  para	  o	  termo	  escola.	  Assim	  essa	  iniciativa	  busca,	  a	  partir	  de	  
Jörn	  Rüsen	  e	  teóricos	  que	  refletem	  sobre	  a	  didática	  da	  história	  aproximar	  as	  discussões	  sobre	  
ensino	  dos	  historiadores,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  dá	  uma	  nova	  dinâmica	  ao	  espaço	  escolar	  
ao	  abordar	  as	  relações	  que	  compõem	  tal	  espaço	  para	  além	  do	  físico,	  de	  maneira	  a	  entender	  
como	  as	  dinâmicas	  sociais	  adentram	  e	  se	  fundem	  a	  esse	  espaço,	  atentando	  para	  análise	  de	  dos	  
principais	  veículos	  desses	  valores:	  o	  livro	  didático,	  o	  qual	  é	  apenas	  um	  dos	  muitos	  elemento	  
que	  compõe	  o	  Espaço	  Escolar.	  Espera-‐se	  no	  presente	  trabalho	  contribuir	  com	  os	  avanços	  das	  
pesquisas	  na	  área	  de	  ensino	  de	  História	  no	  país,	  assim	  como	  refletir	  para	  além	  das	  ?escolas	  
históricas?,	  adentrando	  de	  fato	  ao	  campo	  da	  produção	  do	  conhecimento	  histórico	  no	  homem	  
e	  no	  desenvolvimento	  da	  consciência	  histórica.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  pesquisa	  tem	  por	  objetivos	  desenvolver	  o	  campo	  de	  pesquisa	  "ensino	  de	  História"	  
e	  articular	  uma	  possível	  "Didática	  da	  História"	  do	  historiador	  brasileiro	  Sérgio	  Buarque	  de	  
Holanda,	  a	  partir	  do	  entendimento	  historiador	  alemão	  Jörn	  Rüsen	  (2007).	  A	  partir	  de	  tal	  
articulação	  teórica	  pretende-‐se	  delinear	  a	  figura	  deste	  historiador	  brasileiro	  enquanto	  um	  
"mestre-‐escola",	  haja	  vista	  as	  suas	  ideias	  para	  o	  ensino	  de	  História	  a	  partir	  da	  análise	  de	  um	  
exemplar	  da	  "Coleção	  Sérgio	  Buarque	  de	  Holanda",	  produzida	  inicialmente	  na	  década	  de	  1970.	  
Metodologicamente	  o	  trabalho	  consta,	  em	  um	  primeiro	  momento,	  na	  análise	  das	  "tipologias	  
narrativas"	  presentes	  nos	  dois	  últimos	  capítulos	  de	  "Raízes	  do	  Brasil",	  livro	  lançado	  em	  1936,	  
bem	  como	  na	  articulação	  feita	  por	  Arthur	  Assis	  (2004),	  também	  acerca	  das	  "tipologias	  
narrativas"	  (RÜSEN,	  2007),	  do	  livro	  "Do	  Império	  à	  República"	  deste	  mesmo	  historiador.	  	  No	  
segundo	  momento	  do	  trabalho,	  será	  analisado	  o	  exemplar	  da	  coleção	  de	  livros	  didáticos,	  na	  
intenção	  de,	  ao	  vê-‐lo	  a	  partir	  do	  que	  Rüsen	  delineia	  como	  sendo	  um	  "livro	  didático	  ideal"	  
(RÜSEN,	  2011),	  compreender	  em	  que	  aspectos	  este	  exemplar	  se	  aproxima	  e	  se	  distancia	  desta	  
teoria	  e	  por	  quê.	  Muito	  embora	  este	  historiador	  não	  tenha	  escrito	  nada	  especificamente	  sobre	  
ensino	  de	  História,	  observamos	  suas	  preocupações	  com	  este	  ensino,	  seja	  na	  sua	  historiografia,	  
seja	  na	  produção	  didática	  da	  qual	  fez	  parte	  (e	  que	  teve	  sucesso	  nacional,	  na	  época,	  
estendendo-‐se	  até	  o	  final	  da	  década	  de	  1980).	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  trata	  de	  uma	  análise	  sobre	  a	  Comissão	  de	  Anistia	  criada	  em	  2001	  e	  ratificada	  em	  
2002	  e	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  a	  criação,	  as	  atividades	  e	  os	  trabalhos	  desempenhados	  pela	  
mesma.	  O	  Brasil	  de	  1964	  a	  1985	  imerso	  em	  Regime	  Militar,	  sendo	  aquele	  iniciado	  em	  abril	  de	  
1964	  e	  teve	  como	  objetivo	  erradicar	  ?avanço	  da	  praga	  comunista?	  do	  solo	  político	  brasileiro.	  
No	  ano	  de	  1979	  observa-‐se	  uma	  maior	  discussão	  em	  torno	  das	  questões	  da	  Anistia	  Política	  e	  
da	  Redemocratização	  do	  Estado	  Brasileiro.	  Naquele	  mesmo	  ano	  foi	  sancionada	  a	  lei	  6.683,	  que	  
ficou	  mais	  conhecida	  como	  Lei	  de	  Anistia,	  esta	  é	  considerada	  por	  muitos	  como	  sendo	  injusta.	  
No	  ano	  de	  1995,	  o	  Governo	  por	  meio	  da	  Lei	  9.140	  de	  quatro	  de	  dezembro	  daquele	  mesmo	  ano	  
reconheceu	  como	  mortas	  todas	  as	  pessoas	  que	  por	  razões	  políticas	  foram	  presas	  e	  desde	  
então	  se	  encontram	  desaparecidas.	  No	  Ano	  de	  2001	  foi	  sancionada	  a	  Medida	  Provisória	  2.151	  
sendo	  esta	  de	  31	  de	  maio	  daquele	  ano,	  criando	  a	  Comissão	  de	  Anistia	  objetivando	  analisar	  os	  
pedidos	  de	  anistia	  política	  e	  auxiliar	  este	  Ministério	  em	  suas	  decisões	  no	  que	  se	  referia	  aos	  
julgamentos	  dos	  mesmos.	  No	  ano	  de	  2002	  esta	  Medida	  Provisória	  torna-‐se	  a	  Lei	  10.559.	  A	  
pesquisa	  vem	  sendo	  realizada	  através	  de	  bibliografia	  específica	  sobre	  o	  período	  e	  as	  ações	  
realizadas,	  tem	  como	  bases	  teóricas	  e	  metodológicas	  as	  contribuições	  de	  Maurice	  Halbawachs,	  
Walter	  Benjamim,	  Michael	  Pollak,	  além	  de	  jornais,	  revistas,	  fontes	  orais,	  legislação	  e	  fontes	  
eletrônicas.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  alcoolismo	  é	  um	  transtorno	  causado	  por	  um	  complexo	  conjunto	  de	  fatores	  biológicos,	  
psicológicos	  e	  socioculturais.	  Além	  de	  ser	  fonte	  de	  sofrimento	  biopsicossocial	  para	  o	  usuário	  
de	  álcool	  e	  para	  sua	  família,	  também	  representa	  um	  problema	  social	  e	  econômico	  para	  a	  
sociedade	  como	  um	  todo.	  O	  estudo	  em	  questão	  objetiva	  traçar	  o	  perfil	  dos	  alcoolistas	  que	  
estão	  em	  tratamento	  no	  CAPS	  ad,	  analisar	  como	  eles	  percebem	  a	  sua	  qualidade	  de	  vida,	  assim	  
como	  os	  efeitos	  do	  tratamento	  na	  qualidade	  de	  vida	  desses	  usuários.	  A	  pesquisa	  de	  cunho	  
quantitativo	  conta	  com	  uma	  amostra	  de	  72	  sujeitos,	  que	  frequentam	  o	  CAPS	  ad	  Zona	  Leste	  da	  
cidade	  de	  Natal-‐RN,	  onde	  foram	  aplicados	  os	  seguintes	  instrumentos:	  Termo	  de	  
Consentimento	  Livre	  e	  Esclarecido	  (no	  qual	  todos	  os	  sujeitos	  aceitaram	  participar),	  
Questionário	  Sócio	  Demográfico,	  Inventário	  de	  Expectativas	  e	  Crenças	  Pessoais	  acerca	  do	  
Álcool	  (IECPA),	  Versão	  em	  português	  do	  Instrumento	  de	  Avaliação	  de	  Qualidade	  de	  vida	  
(WHOQOL,	  abreviado).	  Os	  resultados	  encontrados	  apontam	  que	  o	  alcoolismo	  continua	  sendo	  
mais	  recorrente	  em	  homens	  adultos,	  com	  uma	  renda	  familiar	  baixa	  e	  que	  estão	  
desempregados.	  Quanto	  a	  qualidade	  de	  vida,	  obteve-‐se	  que	  o	  meio	  em	  que	  vivem	  pode	  ser	  
relacionado	  a	  um	  maior	  número	  de	  recaídas.	  Diante	  dos	  resultados	  encontrados,	  ressalta-‐se	  a	  
importância	  do	  fator	  social	  na	  multicausalidade	  do	  transtorno,	  assim	  como	  a	  necessidade	  do	  
tratamento	  atentar	  para	  uma	  rede	  de	  apoio	  que	  trabalhe	  o	  ambiente	  social	  no	  qual	  o	  indivíduo	  
está	  inserido.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  acesso	  a	  informação	  tem	  se	  tornado	  cada	  dia	  mais	  fácil,	  permitindo	  que	  a	  população	  tenha	  
conhecimento	  sobre	  os	  mais	  diversos	  assuntos.	  Apesar	  disso,	  estudos	  realizados	  em	  
universidades	  brasileiras	  mostram	  que	  a	  prática	  de	  comportamentos	  de	  risco	  pelos	  
universitários	  é	  bastante	  frequente.	  Este	  trabalho	  busca	  complementar	  estes	  estudos,	  
investigando	  os	  universitários	  da	  UFRN,	  através	  da	  aplicação	  de	  um	  questionário	  sócio-‐
demográfico,	  e	  do	  National	  College	  Health	  Risk	  Behavior	  Survey.	  A	  amostra	  preliminar	  foi	  de	  
65	  alunos.	  Nos	  resultados	  encontrou-‐se	  uma	  idade	  média	  de	  21	  anos,	  sendo	  46	  (70,8%)	  do	  
sexo	  feminino.	  Os	  comportamentos	  de	  risco	  a	  saúde	  mais	  frequentes	  foram:	  a	  não	  utilização	  
do	  cinto	  de	  segurança	  ao	  andar	  no	  banco	  de	  trás,	  o	  inicio	  precoce	  do	  consumo	  de	  álcool,	  e	  
alterações	  significativas	  no	  IMC.	  Quando	  comparadas	  as	  áreas,	  a	  área	  em	  que	  os	  
comportamentos	  de	  risco	  foram	  mais	  frequentes	  foi	  a	  área	  tecnológica.	  Os	  dados	  são	  
preliminares,	  pois	  a	  pesquisa	  ainda	  se	  encontra	  em	  desenvolvimento,	  mas	  estes	  já	  trazem	  
informações	  ricas,	  que	  corroboram	  com	  os	  estudos	  citados	  anteriormente,	  indicando	  a	  
necessidade	  de	  um	  maior	  aprofundamento	  neste	  tema.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  propôs	  uma	  investigação	  sobre	  as	  formas	  de	  conduzir	  os	  processos	  de	  criação	  
coreográfica,	  analisando	  os	  elementos	  que	  favorecem	  os	  seusdesdobramentos	  no	  decorrer	  da	  
composição	  em	  dança.	  	  A	  abordagem	  teve	  cunho	  qualitativo,	  tendo	  sido	  entrevistados	  alunos	  
da	  disciplina	  de	  Coreologia	  no	  período	  entre	  2009	  e	  2011.1	  do	  Curso	  de	  Licenciatura	  em	  Dança	  
da	  UFRN.	  O	  critério	  de	  escolha	  dos	  participantes	  se	  deu	  por	  acessibilidade.	  As	  perguntas	  
tiveram	  a	  finalidade	  de	  entender	  como	  o	  estudo	  da	  coreologia	  e	  o	  referencial	  teórico	  de	  Laban	  
podem	  colaborar	  na	  elaboração	  de	  uma	  composição	  coreográfica.	  As	  respostas	  dos	  alunos	  
foram	  gravadas	  e	  servirãocomo	  material	  para	  futuras	  consultas.	  A	  partir	  desses	  relatos	  e	  da	  
bibliografia	  pesquisada	  foi	  possível	  perceber	  a	  importância	  do	  estudo	  coreológico	  para	  um	  
fazer	  mais	  consciente	  na	  dança,	  visto	  que	  a	  coreologia	  possibilita	  um	  conhecimento	  mais	  
aprofundado	  dos	  mecanismos	  corporais,	  explorando	  sua	  sensibilidade	  e	  potencial	  expressivo	  
por	  meio	  de	  estudos	  voltados	  para	  a	  percepção	  do	  espaço,	  do	  tempo,	  das	  variadas	  ações	  que	  
nosso	  corpo	  é	  capaz	  de	  executar.	  Notamos	  ainda	  que	  os	  elementos	  explorados	  por	  Laban	  
podem	  contribuir	  significativamente	  na	  elaboração	  e	  ressignificação	  de	  composições,	  visto	  que	  
contribui	  para	  desenvolver	  o	  potencial	  criativo,	  melhora	  a	  consciência	  corporal	  e	  torna	  o	  senso	  
crítico	  mais	  apurado.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  o	  objetivo	  de	  pesquisar	  a	  poesia	  feminina	  potiguar	  na	  contemporaneidade,	  selecionamos	  
três	  obras	  de	  autoras	  em	  plena	  efervescência	  e	  explosão	  poética:	  Em	  nome	  da	  pele	  (2008)	  ?	  
Ana	  de	  Santana;	  O	  beijo	  de	  Eros	  (2012)	  ?	  Maria	  José	  Gomes	  e	  Milagreira	  (2011)	  ?	  Iara	  Maria	  
Carvalho.	  Ao	  analisar	  essas	  três	  obras	  poéticas	  pudemos	  comprovar	  quão	  madura,	  inteligente	  
e	  original	  vem	  demonstrando	  ser	  a	  poesia	  feminina	  potiguar.	  Uma	  poesia	  repleta	  de	  ternura	  e	  
apego	  às	  suas	  raízes	  mais	  profundas;	  poesia	  cuja	  escrita	  notoriamente	  feminina,	  deixa	  
transparecer	  as	  angústias	  e	  desejos	  mais	  íntimos	  da	  mulher.	  E	  o	  melhor,	  esses	  desejos	  e	  
experiências	  não	  estão	  inscritos	  e	  refletidos	  apenas	  no	  mundo	  da	  sua	  imaginação	  ou	  em	  suas	  
fantasias.	  Esse	  sentir	  está	  materializado	  na	  sua	  escrita	  de	  cada	  uma	  dessas	  poetisas,	  na	  pele-‐
poesia,	  no	  beijo-‐poesia,	  na	  poesia-‐milagreira	  de	  cada	  dia.	  Pois,	  como	  diria	  Antônio	  Cândido	  no	  
clássico	  Formação	  da	  Literatura	  Brasileira:	  ?Comparada	  às	  grandes,	  a	  nossa	  literatura	  é	  pobre	  
e	  fraca.	  Mas	  é	  ela,	  não	  outra,	  que	  nos	  exprime.	  Se	  não	  for	  amada,	  não	  revelará	  a	  sua	  
mensagem;	  e	  se	  não	  a	  amarmos	  ninguém	  o	  fará	  por	  nós.	  Se	  não	  lermos	  as	  obras	  que	  a	  
compõem,	  ninguém	  as	  tirará	  do	  esquecimento,	  descaso	  ou	  incompreensão	  (em:	  Informação	  
da	  	  Literatura	  Potiguar,	  Tarcísio	  Gurgel	  dos	  Santos,	  Natal:	  Argos,	  2001).	  Portanto,	  para	  a	  
compreensão	  de	  leituras	  como	  essas	  e	  análise	  de	  tais	  obras,	  subsidiamo-‐nos	  em	  obras	  de:	  
SILVA	  (2010),	  MOISÉS	  (2007),	  SAILI	  (2009),	  PAZ	  (1994),entre	  outros.	  
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Resumo:	  	  

	  

Considerando	  a	  ampliação	  doa	  canais	  de	  participação	  política,	  com	  o	  advento	  constitucional	  
de	  1988,	  que	  legitimou	  juridicamente	  novos	  espaços	  como	  conselhos,	  fóruns,	  conferências,	  e	  
etc;	  a	  pesquisa	  se	  propõe	  a	  estudar	  a	  participação	  políticas	  dos	  atores	  sociais	  nestas	  novas	  
organizações	  não	  governamentais,	  analisando	  a	  natureza,	  limite	  e	  conquista	  deste	  novo	  nível	  
de	  participação.	  O	  estudo	  proporciona	  também	  o	  aprimoramento	  de	  um	  banco	  de	  dados	  sobre	  
as	  organizações	  não	  governamentais	  de	  participação	  política	  em	  Natal-‐RN.	  Um	  trabalho	  de	  
pesquisa	  que	  reuniu	  métodos	  quantitativos	  e	  qualitativos	  de	  pesquisa,	  fazendo	  uso	  de	  análise	  
estatística	  para	  estudo	  dos	  dados	  das	  organizações,	  e	  entrevistas	  semi-‐abertas	  com	  os	  líderes	  
destes	  espaços.	  A	  participação	  política	  nestes	  espaços	  foi	  percebida	  como	  conquista	  em	  um	  
meio	  de	  conflito	  de	  interesses,	  onde	  governamental	  e	  sociedade	  civil	  se	  enfrentam	  
encaminhando	  demandas,	  hora	  coletivas,	  e	  hora	  individual.	  A	  pesquisa	  deixou	  clara	  a	  
necessidade	  de	  estudos	  que	  para	  além	  de	  exaltar	  a	  criação	  dos	  canais	  de	  participação	  política	  
como	  democratização	  do	  sistema	  de	  gestão	  pública,	  problematize	  a	  participação	  dos	  atores	  
neste	  espaço	  de	  conflito.	  
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Resumo:	  	  

	  

Apropriando-‐se	  dos	  conhecimentos	  advindos	  do	  campo	  da	  Administração,	  no	  tocante	  ao	  
estudo	  sobre	  a	  Cultura	  e	  o	  Clima	  Organizacional,	  aplicando	  ao	  campo	  Pedagógico,	  buscamos	  
contribuir	  para	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  da	  Gestão	  Escolar,	  partindo	  do	  pressuposto	  de	  que	  a	  
cultura	  da	  organização	  orienta	  o	  sentido	  da	  gestão,	  provocando	  implicações	  na	  organização	  do	  
seu	  trabalho	  administrativo,	  além	  de	  que,	  é	  por	  meio	  da	  cultura	  que	  se	  conhece	  as	  
particularidades	  da	  organização,	  o	  que	  a	  faz	  ser	  única.	  Conhecendo	  detalhadamente	  a	  cultura	  
da	  organização	  escolar,	  torna-‐se	  possível	  propor	  estratégias	  coerentes	  de	  superação	  das	  
dificuldades	  enfrentadas	  pelas	  escolas,	  quando	  da	  implantação	  de	  novas	  diretrizes	  
educacionais.	  Este	  é	  um	  tema	  ainda	  recente	  no	  campo	  educacional,	  mas	  de	  grande	  relevância	  
por	  seu	  caráter	  interdisciplinar,	  no	  qual	  relacionarmos	  a	  teoria	  Administrativa	  na	  prática	  da	  
Gestão	  Escolar,	  de	  modo	  a	  produzir	  saberes	  que	  visem	  contribuir	  para	  a	  melhoria	  da	  escola	  no	  
que	  concerne	  à	  prática	  de	  Gestão.	  Realizamos	  leituras	  teóricas	  acerca	  da	  temática,	  bem	  como	  
observações	  e	  aplicação	  de	  questionários	  em	  escola	  da	  região,	  buscando	  constatar,	  do	  ponto	  
de	  vista	  empírico,	  os	  elementos	  da	  sua	  cultura,	  assim	  como	  o	  relacionamento	  interpessoal	  de	  
seus	  funcionários,	  que	  está	  ligado	  ao	  clima	  organizacional,	  e	  como	  esses	  elementos	  
influenciam	  o	  desempenho	  administrativo,	  bem	  como	  a	  percepção,	  a	  satisfação	  e	  o	  
comportamento	  dos	  sujeitos	  que	  integram	  o	  ambiente	  escolar.	  
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Resumo:	  	  

	  

Acreditando	  que	  os	  assentamentos	  rurais	  são	  lugares	  de	  interações	  e	  culturas	  em	  contato,	  o	  
presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  identificar	  as	  relações	  de	  gênero	  em	  assentamentos	  
rurais	  e	  atividades	  formativas	  do	  MST.	  Destacando	  principalmente	  o	  diálogo	  entre:	  gênero,	  
geração	  e	  juventude	  no	  interior	  dos	  processos	  de	  fluxos	  organizacional	  em	  tais	  espaços	  de	  
vivencia.	  A	  metodologia	  proposta	  nesta	  pesquisa	  aponta	  para	  uma	  abordagem	  qualitativa,	  
ponderando	  sobre	  papeis	  e	  práticas	  sociais.	  Assim,	  a	  pesquisa	  envolveu	  basicamente	  três	  
etapas:	  A	  primeira	  parte	  se	  deu	  na	  catalogação	  de	  documentos,	  materiais	  bibliográficos,	  
criando	  um	  banco	  de	  dados,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  se	  debatiam	  textos	  sobre	  o	  assunto.	  
Depois	  se	  realizou	  a	  pesquisa	  etnográfica	  -‐	  observação	  direta,	  realização	  de	  entrevistas.	  Por	  
fim	  comparamos	  tais	  dados	  com	  informações	  contidas	  em	  diferentes	  registros	  documentais	  
para	  iniciar	  a	  nossa	  produção	  teórica.	  Desta	  forma	  podemos	  constatar	  previamente	  que	  o	  
debate	  acerca	  das	  relações	  de	  gênero	  no	  MST	  é	  um	  campo	  pouco	  explorado.	  Isso	  porque,	  
sendo	  os	  assentamentos	  espaços	  de	  transição,	  os	  indivíduos	  (geralmente	  jovens)	  que	  se	  
envolvem	  em	  tais	  questões	  acabam	  se	  deparando	  com	  os	  conflitos	  da	  juventude	  (trabalho	  e	  
outras	  oportunidades	  fora	  da	  região).	  Através	  de	  projetos,	  associações,	  é	  possível	  perceber	  a	  
introdução	  da	  discussão	  de	  gênero	  nos	  movimentos.	  Porém,	  a	  continuidade	  do	  debate	  dos	  
seus	  maiores	  interlocutores	  é	  que	  se	  torna	  o	  grande	  desafio	  do	  contexto	  rural.	  
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Resumo:	  	  

	  

Sabendo	  que	  um	  planejamento	  eficaz	  requer	  o	  desenvolvimento	  de	  ações	  inovadoras,	  capazes	  
de	  responder	  às	  diversas	  situações	  advindas	  dos	  processos	  contemporâneos	  de	  globalização	  
econômica,	  é	  possível	  elaborar	  uma	  reflexão	  sobre	  o	  planejamento	  estratégico	  de	  cidades	  num	  
contexto	  competitivo	  internacional,	  visando	  uma	  espécie	  de	  ?venda	  das	  cidades?.	  Esse	  é	  o	  
principal	  objeto	  norteador	  da	  pesquisa	  em	  questão	  e	  que	  vem	  sendo	  estruturado	  pela	  a	  aluna	  
bolsista	  em	  iniciação	  científica.	  Com	  efeito,	  as	  obras	  e	  atividades	  aqui	  referenciadas,	  resumidas	  
e	  realizadas	  buscam	  direcionar	  o	  pensamento	  para	  as	  possíveis	  projeções	  para	  o	  futuro	  das	  
cidades.	  Ressalva-‐se	  que	  este	  relatório	  se	  destina	  a	  expor	  as	  atividades	  desenvolvidas	  pela	  
aluna	  Jéssica	  Morais	  de	  Moura	  durante	  o	  período	  de	  atuação	  no	  grupo	  de	  estudo	  coordenado	  
pelo	  professor	  Márcio	  Moraes	  Valença.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  desenvolvimento	  de	  novas	  tecnologias	  com	  base	  na	  informática	  e	  o	  crescimento	  dos	  fluxos	  
financeiros	  implicam	  mudanças	  na	  dinâmica	  urbana	  e	  social	  que,	  por	  sua	  vez,	  requerem	  um	  
novo	  modelo	  de	  gestão	  das	  cidades	  que	  se	  adéque	  às	  formas	  de	  consumo	  emergentes	  nesse	  
contexto.	  A	  ferramenta	  conhecida	  como	  Planejamento	  Estratégico	  surge	  para	  suprir	  essa	  
demanda	  urbana,	  aplicando	  o	  modo	  de	  gestão	  empresarial	  à	  máquina	  pública.	  Percebe-‐se	  que	  
o	  aspecto	  cultural,	  geralmente	  associado	  a	  ícones	  arquitetônicos,	  é	  bastante	  explorado	  pelos	  
planejadores	  como	  fator	  de	  atração	  do	  público	  ?	  investidores	  e	  consumidores	  ?	  em	  potencial.	  
No	  entanto,	  as	  medidas	  tomadas	  pelos	  planejadores	  podem	  gerar	  resultados	  eficientes	  do	  
ponto	  de	  vista	  econômico	  e	  consequências	  questionáveis	  no	  aspecto	  social,	  tanto	  pela	  
homogeneização	  de	  culturas,	  quanto	  pela	  segregação	  imposta	  a	  partir	  da	  gentrificação	  de	  
determinadas	  áreas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Planejamento	  estratégico;	  gestão	  urbana;	  segregação.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0792	  

TÍTULO:	  Urbanismo	  espetáculo	  e	  cidade	  contemporânea	  	  

AUTOR:	  MARCELA	  LORENA	  FARKAT	  SCHEER	  

ORIENTADOR:	  MARCIO	  MORAES	  VALENCA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	  leituras	  e	  discussões	  realizadas	  pelos	  orientandos	  do	  Prof.	  Dr.	  Márcio	  Moraes	  Valença	  têm	  
levantado	  questões	  relativas	  às	  problemáticas	  das	  cidades	  contemporâneas.	  Nesse	  sentido,	  o	  
relatório	  apresenta	  as	  interpretações	  e	  realizações	  da	  bolsista	  Marcela	  Scheer,	  durante	  os	  
semestres	  de	  2011.2	  e	  2012.1,	  relativos	  ao	  trabalho	  dentro	  do	  projeto.	  As	  atividades	  da	  
bolsista,	  no	  início,	  ficaram	  restritas	  à	  leitura	  e	  análise	  de	  bibliografia	  para	  o	  estudo	  das	  cidades,	  
toda	  ela	  referenciada	  ao	  final	  do	  relatório.	  Em	  seguida,	  a	  aluna	  passou	  aprofundar	  o	  estudo	  
sobre	  habitação	  e	  a	  aplicar	  esse	  conhecimento	  adquirido	  em	  reconhecimento	  de	  campo,	  
efetuado	  em	  algumas	  vilas	  militares	  de	  Natal-‐RN.	  As	  leituras	  e	  os	  diálogos	  estabelecidos	  pelo	  
orientador	  e	  demais	  bolsistas,	  foram	  de	  suma	  importância	  para	  que	  a	  aluna	  pudesse	  
compreender	  a	  origem	  e	  a	  dimensão	  de	  muitos	  problemas	  urbanos	  causados	  pelo	  
planejamento	  estratégico	  da	  cidade,	  que,	  ao	  favorecer	  o	  capital,	  ignora	  a	  população	  carente	  
de	  recursos	  e	  moradia,	  e	  o	  potencial	  transformador	  dos	  governos.	  A	  partir	  disso,	  a	  aluna	  pôde	  
refletir	  de	  forma	  incipiente,	  acerca	  da	  moradia	  nas	  vilas	  militares,	  sua	  gestão,	  seu	  aspecto	  
segregador	  e,	  sobretudo,	  valorizador	  de	  certos	  bairros	  da	  cidade	  de	  Natal.	  O	  relatório,	  desse	  
modo,	  é	  voltado	  para	  a	  explanação	  dos	  textos	  estudados	  no	  contexto	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  
sobre	  as	  utopias	  e	  distopias	  urbanas	  nas	  cidades	  atuais,	  e	  sua	  aplicação	  inicial	  no	  estudo	  de	  
formas	  de	  provisão	  de	  moradia	  social.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  analisar	  o	  conto	  ?La	  puerta	  cerrada?	  do	  escritor	  
chileno	  José	  Donoso,	  no	  qual	  a	  temática	  do	  sonho	  tem	  muita	  importância.	  O	  texto	  foi	  
analisado	  em	  um	  ano	  de	  pesquisa	  orientada,	  visando	  refletir	  sobre	  a	  eficácia	  da	  literatura	  em	  
uma	  sociedade	  automatizada,	  cujo	  papel	  é	  fundamental	  na	  constituição	  e	  caracterização	  de	  
um	  povo.	  A	  partir	  do	  entendimento	  da	  literatura	  como	  fenômeno	  de	  carácter	  social,	  
percebemos	  que	  Donoso	  se	  enquadra	  na	  linha	  das	  produções	  literárias	  que	  discursam	  sobre	  os	  
diversos	  âmbitos	  da	  sociedade	  chilena,	  privilegiando,	  no	  caso	  de	  Donoso,	  o	  exame	  das	  suas	  
consequências	  para	  a	  psicologia	  individual.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Embora	  exista	  um	  programa	  voltado	  exclusivamente	  para	  se	  trabalhar	  a	  problemática	  do	  
analfabetismo	  pouca	  coisa	  proposta	  por	  este	  tem	  sido	  posto	  em	  prática.	  Fatores	  como	  as	  
mudanças	  nas	  práticas	  sociais	  de	  comunicação	  e	  o	  desenvolvimento	  de	  novas	  tecnologias,	  
embora	  tenha	  forjado	  novas	  propostas	  pedagógicas	  e	  a	  produção	  de	  novos	  materiais	  didáticos	  
relacionados	  à	  alfabetização	  inicial	  dessas	  crianças	  ainda	  não	  chegaram	  com	  eficiência	  às	  
instituições.	  	  

Nossa	  pesquisa	  tem	  procurado	  fazer	  uma	  releitura	  do	  ensino	  e	  sua	  aprendizagem.	  Apesar	  
dessas	  radicais	  mudanças	  teóricas	  na	  educação,	  os	  nossos	  estudos	  demonstram	  que	  essa	  
manutenção	  de	  práticas	  didáticas	  tradicionais	  nas	  salas	  multisseriadas	  não	  tem	  contribuído	  
muito	  na	  efetivação	  da	  qualidade	  de	  ensino	  nas	  escolas	  do	  campo.	  

Desse	  modo,	  o	  processo	  de	  ensino-‐aprendizagem	  mostra-‐se	  fragilizado,	  e	  não	  explora	  os	  
limites	  dos	  indivíduos	  desse	  campo	  disciplinar.	  Numa	  prática	  de	  ensino	  com	  as	  características	  
que	  vimos,	  há	  poucas	  evidências	  que	  possa	  gerar	  aprendizagens	  significativas,	  sabemos	  que	  a	  
produção	  do	  conhecimento	  acontece	  principalmente	  pela	  capacidade	  de	  contextualizar	  e	  
englobar.	  Sendo	  assim,	  constamos	  que	  a	  educação	  no	  campo	  não	  está	  favorecendo	  tanto	  a	  
docentes	  quanto	  a	  discentes.	  Com	  isso,	  buscamos	  de	  certa	  forma	  contribuir	  para	  uma	  reflexão	  
de	  atitudes	  e	  valores	  fundamentadas	  na	  igualdade,	  para	  poder	  garantir	  um	  processo	  formativo	  
que	  interage	  continuamente	  com	  a	  realidade	  em	  que	  os	  educandos	  vivem.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Programa	  Integrado	  para	  o	  Desenvolvimento	  da	  Escola	  Ativa	  no	  Interior	  Potiguar	  foi	  
pensando	  na	  possibilidade	  de	  analisar	  a	  situação	  dos	  professores	  da	  escola	  do	  campo	  e	  a	  ver	  
como	  é	  a	  sua	  prática	  pedagógica.	  Apresentando	  a	  problemática	  do	  ensino	  de	  forma	  
contextualizada,	  comparando	  a	  teoria	  e	  pratica	  para	  assim	  compreender	  melhor	  o	  trabalho	  
desses	  docentes	  nas	  salas	  na	  qual	  atuam:	  as	  multisseriadas,	  nas	  escolas	  que	  fazem	  parte	  do	  
programa	  Escola	  Ativa,	  mostrando	  o	  lado	  positivo	  e	  negativo.	  Onde	  o	  nosso	  objetivo	  é	  
caracterizar	  as	  etapas	  metodológicas	  do	  Programa,	  com	  uma	  metodologia	  correspondente	  a	  
um	  conjunto	  de	  etapas	  que	  envolverão	  deste	  o	  estudo	  da	  realidade	  à	  aplicação	  do	  
conhecimento	  teórico	  estudados.	  	  	  

A	  nossa	  pesquisa	  se	  realizou	  com	  o	  confronto	  da	  teoria	  estudada	  nas	  cartilhas	  do	  programa	  e	  a	  
realidade	  das	  escolas	  do	  campo.	  Do	  qual	  vimos	  que	  a	  importância	  deste	  estudo	  se	  justifica	  
diante	  da	  necessidade	  de	  dimensionar	  e	  dar	  pistas	  para	  a	  melhoria	  dessas	  escolas	  e	  o	  trabalho	  
dos	  professores,	  assim	  como	  também	  levar	  a	  uma	  reflexão	  mais	  ampla	  sobre	  a	  Escola	  Ativa.	  
Tendo	  em	  vista	  que	  este	  projeto	  também	  abre	  perspectivas	  para	  uma	  pesquisa	  mais	  ampla	  
sobre	  a	  importância	  do	  ensino	  e	  da	  forma	  como	  os	  projetos	  relacionados	  às	  escolas	  do	  campo	  
podem	  ser	  (re)	  pensados	  em	  todos	  os	  âmbitos,	  já	  que	  depois	  de	  nossa	  investigação	  se	  revelou	  
um	  campo	  bastante	  amplo	  para	  realização	  de	  uma	  diversidade	  de	  investigações.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Crediamigo	  é	  um	  Programa	  de	  microcrédito	  para	  o	  setor	  produtivo	  do	  Banco	  do	  Nordeste	  do	  
Brasil	  (BNB)	  que	  proporciona	  o	  acesso	  ao	  crédito	  de	  pequenos	  empreendedores	  dos	  setores	  
formal	  e	  informal.	  Este	  é	  um	  programa	  de	  microcrédito	  orientado	  que	  tem	  por	  objetivo	  
principal	  o	  desenvolvimento	  do	  setor	  microempresarial	  a	  partir	  da	  oferta	  de	  serviços	  
financeiros	  e	  técnicos	  de	  fácil	  acesso	  de	  modo	  que	  favorecesse	  a	  geração	  de	  ocupação	  e	  renda	  
na	  Região	  Nordeste.	  As	  principais	  características	  do	  Crediamigo	  são	  seu	  aspecto	  urbano	  e	  seu	  
foco	  no	  Nordeste	  (onde	  abrange	  mais	  da	  metade	  da	  população	  pobre	  do	  País),	  seu	  foco	  nas	  
mulheres	  e	  as	  baixas	  taxas	  de	  juros	  que	  garantem	  apenas	  a	  sustentabilidade	  do	  programa.	  O	  
valor	  dos	  empréstimos	  podem	  variar	  entre	  R$100,00	  a	  R$15.000,00	  conforme	  as	  necessidades	  
do	  tomador	  e	  as	  taxas	  de	  juros	  variam	  de	  0,64%	  a	  1,20%	  ao	  mês.	  O	  principal	  atrativo	  	  deste	  
tipo	  de	  crédito	  é	  a	  facilidade	  do	  "aval	  solidário",	  onde	  um	  grupo	  de	  até	  15	  pessoas	  dão	  a	  
garantia	  necessária	  para	  que	  seja	  tomado	  o	  empréstimo.	  Este	  projeto	  teve	  como	  principal	  
objetivo	  analisar	  os	  impactos	  socioeconômicos	  e	  responder	  a	  seguinte	  problemática,	  quais	  são	  
as	  melhorias	  socioeconômicas	  decorrentes	  da	  adesão	  dos	  microempresários	  ao	  programa	  de	  
crédito	  produtivo	  orientado	  (Crediamigo)?	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Programa	  Nacional	  de	  Crédito	  Fundiário	  (PNCF),	  idealizado	  em	  2003	  pelo	  governo	  LULA,	  
apresenta-‐se	  como	  uma	  importante	  alternativa	  para	  amenizar	  a	  problemática	  da	  concentração	  
fundiária.	  Trata-‐se	  de	  uma	  iniciativa	  governamental	  que	  financia	  a	  aquisição	  de	  terras	  por	  
parte	  de	  trabalhadores	  rurais	  sem	  terras,	  posseiros,	  arrendatários,	  meeiros,	  parceiros,	  jovens	  
rurais	  e	  minifundiários.	  O	  beneficiário	  do	  PNCF	  deve	  ter,	  no	  mínimo,	  cinco	  anos	  de	  experiência	  
rural	  nos	  últimos	  quinze	  anos,	  sendo	  vetado	  o	  acesso	  de	  funcionários	  públicos,	  proprietários	  
de	  área	  rural	  superior	  a	  propriedade	  familiar	  e	  beneficiários	  de	  outros	  programas	  de	  reforma	  
agrária.	  Os	  juros	  variam	  de	  3	  a	  6,5%	  e	  os	  agricultores	  possuem	  20	  anos	  para	  quitar	  suas	  
dívidas,	  sendo	  3	  anos	  de	  carência.	  O	  teto	  máximo	  do	  empréstimo	  é	  de	  R$	  40.000,00	  e	  os	  
investimentos	  com	  infraestrutura	  não	  são	  reembolsáveis.	  (CAMARGO,	  2005).	  	  Diante	  do	  que	  
foi	  apresentado,	  o	  estudo	  parte	  da	  seguinte	  pergunta:	  Em	  que	  medida	  o	  PNCF	  tem	  contribuído	  
para	  ampliar	  o	  acesso	  dos	  trabalhadores	  rurais	  à	  terra	  nos	  territórios	  rurais	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte?	  Para	  obtenção	  de	  resposta	  para	  esta	  questão,	  tomou-‐se	  como	  referência	  espacial	  os	  
territórios	  rurais	  do	  estado	  e	  como	  objeto	  e	  período	  de	  análise	  os	  recursos	  alocados	  nos	  anos	  
de	  2005	  a	  2009.	  Conclui-‐se	  que	  apesar	  de	  ter	  contribuído	  para	  ampliar	  o	  acesso	  dos	  
trabalhadores	  rurais	  à	  terra,	  os	  recursos	  liberados	  pelo	  PNCF	  para	  o	  RN	  ainda	  representam	  
uma	  pequena	  parcela	  do	  volume	  total	  	  no	  Brasil.	  
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Resumo:	  	  

	  

HELENA	  BOTELHO,	  UMA	  ALFABETIZADORA	  DE	  MÉRITO	  DO	  CENÁRIO	  EDUCATIVO	  NORTE	  RIO-‐
GRANDENSE	  (1910-‐1920)	  

	  

Resumo	  

	  

Esta	  pesquisa	  tem-‐se	  por	  finalidade	  analisar	  a	  prática	  pedagógica	  da	  professora	  Helena	  
Botelho,	  durante	  o	  período	  de	  1908	  a	  1920.	  Busco	  informações	  em	  Leis,	  Decretos,	  ?Diários	  de	  
Classe?,	  Jornais	  em	  Arquivos	  Públicos	  do	  Estado	  e	  no	  Instituto	  Histórico	  e	  Geográfico	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte,	  além	  de	  entrevistas	  com	  familiares	  dessa	  educadora.	  Em	  posse	  do	  material,	  
percebi	  que	  ela	  exercia	  a	  docência	  utilizando	  o	  que	  havia	  de	  mais	  moderno	  no	  ensino-‐
aprendizado	  pra	  época,	  bem	  como	  o	  uso	  de	  quadros	  contendo	  paisagens,	  mapas,	  bússolas,	  
com	  a	  intenção	  de	  facilitar	  a	  aprendizagem	  de	  seus	  alunos.	  Esta	  investigação	  é	  de	  grande	  valia	  
para	  contribuir	  para	  historiografia	  da	  educação	  do	  Brasil	  e,	  em	  especial,	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte.	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  apropriação	  ontológica	  de	  Os	  Sertões	  encontrará	  seu	  lugar-‐tenente	  na	  vigência	  dos	  
modelos	  de	  interpretação	  da	  realidade,	  a	  saber,	  metafísica	  e	  pensamento	  de	  origem.	  Esta	  
análise	  dos	  preceitos	  que	  governam	  a	  interpretação	  da	  realidade	  de	  nosso	  tempo	  possibilita	  a	  
elaboração	  da	  pergunta	  ontológica	  fundamental:	  o	  que	  acontece	  com	  Os	  Sertões?	  A	  pergunta	  
pretende	  estabelecer	  uma	  recondução	  do	  problema	  da	  apropriação	  histórica	  de	  uma	  obra	  de	  
arte.	  Tal	  recondução	  procurará,	  na	  análise	  da	  ontologia	  elaborada	  por	  Martin	  Heidegger	  (1889-‐
1976),	  uma	  possibilidade	  interpretativa	  do	  aparecimento,	  apropriação	  e	  manutenção	  do	  texto	  
de	  Euclides	  da	  Cunha,	  desde	  a	  problemática	  da	  fundamentação	  da	  arte.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  objetiva	  apresentar	  as	  considerações	  finais	  sobre	  o	  desenvolvimento	  do	  projeto	  de	  
pesquisa	  A	  institucionalização	  da	  gestão	  urbana:	  levantamento	  documental	  e	  análise	  das	  
resoluções	  do	  Conselho	  da	  Intendência	  Municipal	  de	  Natal	  (1890-‐1930),	  coordenado	  pelo	  
professor	  Raimundo	  Nonato	  Araujo	  da	  Rocha,	  dentro	  do	  grupo	  de	  pesquisa	  Os	  espaços	  na	  
modernidade.	  O	  projeto	  está	  em	  andamento	  desde	  2008	  e	  tem	  como	  objetivo	  principal	  reunir,	  
analisar	  e	  publicar	  resoluções	  municipais	  elaboradas	  pelo	  Conselho	  da	  Intendência	  Municipal	  
do	  Natal	  entre	  1892	  e	  1930.	  As	  resoluções	  foram	  publicadas	  no	  jornal	  A	  República?	  órgão	  
oficial	  do	  Partido	  Republicano	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  ?	  e,	  eventualmente,	  no	  A	  
Imprensa,	  assim	  também	  como	  em	  livros	  de	  leis	  e	  decretos	  do	  Governo	  do	  Estado.	  Essas	  
resoluções,	  que	  foram	  publicadas	  de	  formas	  avulsas	  nos	  periódicos,	  quando	  reunidas,	  ajudam	  
a	  compreender	  o	  significado	  que	  o	  espaço	  público	  da	  cidade	  vai	  assumindo	  para	  os	  
administradores	  no	  recorte	  estudado.	  A	  análise	  das	  resoluções	  durante	  o	  recorte	  estabelecido	  
pode	  contribuir	  para	  	  discussões	  e	  trabalhos	  sobre	  a	  gestão	  da	  cidade,	  transporte,	  moradia,	  
administração	  pública,	  elite	  natalense,	  entre	  outros	  temas.	  Essas	  resoluções,	  quando	  cruzadas	  
com	  outros	  tipos	  de	  fontes,	  podem	  ajudar	  a	  pensar	  sobre	  os	  significados	  que	  a	  cidade	  assumia	  
no	  início	  do	  século	  XX	  em	  relação	  aos	  mais	  variados	  aspectos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  ?Práticas	  e	  Saberes	  Médicos	  em	  Natal:	  1892	  ?	  1924?,	  pelo	  plano	  ?Práticas	  médicas	  
em	  Natal	  na	  Primeira	  República?	  do	  grupo	  de	  pesquisa	  ?Os	  espaços	  na	  Modernidade?	  da	  
Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  busca	  ampliar	  o	  quadro	  da	  produção	  de	  uma	  
História	  da	  Saúde	  em	  Natal	  no	  referido	  período,	  uma	  vez	  que,	  se	  percebe	  o	  potencial	  
informativo	  para	  o	  estudo	  de	  tais	  práticas	  e	  a	  proficuidade	  das	  fontes	  referentes	  ao	  assunto.	  O	  
projeto	  tem	  a	  finalidade	  de	  propor	  reflexões	  de	  como	  as	  fontes	  pesquisadas,	  como	  as	  
Mensagens	  dos	  Governadores	  do	  Estado	  à	  Assembléia	  Legislativa;	  relatos	  de	  memorialistas	  e	  
de	  médicos	  do	  período,	  como	  Januário	  Cicco,	  o	  jornal	  ?A	  República?	  e	  ainda	  a	  própria	  
documentação	  das	  instituições	  de	  saúde	  criadas	  na	  época,	  como	  o	  Leprosário	  São	  Francisco	  de	  
Assis	  e	  o	  Hospital	  da	  Caridade,	  podem	  dinamizar	  as	  pesquisas	  no	  tocante	  a	  história	  da	  saúde	  
pública	  natalense	  no	  primeiro	  período	  republicano	  bem	  como	  fazer	  uma	  análise	  comparativa	  
sobre	  essas	  fontes,	  notadamente	  o	  jornal	  ?A	  República?	  e	  	  a	  historiografia	  local	  no	  que	  se	  
refere	  ao	  tema.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  adentra	  em	  um	  viés	  especifico	  e	  procura	  mostrar	  como	  a	  criança,	  desde	  
os	  momentos	  terminais	  de	  sua	  vida,	  era	  tratada.	  A	  morte	  levanta	  questionamentos	  e	  
sentimentos	  reveladores	  de	  que,	  na	  relação	  entre	  o	  homem/morte/práticas	  mortuárias,	  há	  
vários	  fatores	  que	  explicitam	  as	  convenções	  sociais	  que	  estão	  em	  vigor.	  Entender	  os	  
comportamentos,	  as	  práticas	  e	  as	  sensibilidades	  perante	  esse	  momento	  se	  faz	  importante	  para	  
que	  a	  construção	  do	  conhecimento	  histórico	  sobre	  determinada	  sociedade	  se	  efetive.	  Através	  
da	  leitura	  de	  uma	  vasta	  bibliografia	  que	  aborda	  o	  referido	  tema,	  pudemos	  observar	  que	  o	  
Seridó	  se	  constituiu	  como	  um	  espaço	  onde	  as	  práticas	  perante	  a	  morte	  refletiam	  condutas	  
comumente	  exercidas	  no	  Brasil	  Colônia.	  O	  desenvolvimento	  do	  trabalho	  foi	  possível	  graças	  às	  
análises	  de	  atestados	  de	  óbito	  dos	  séculos	  XVIII	  e	  XIX	  da	  Igreja	  de	  Sant'ana,	  em	  Caicó;	  a	  leitura	  
desses	  documentos	  nos	  possibilitou	  criar	  um	  banco	  de	  dados	  com	  informações	  tais	  como:	  qual	  
a	  causa	  de	  morte	  mais	  frequente	  entre	  as	  crianças	  do	  Seridó;	  quais	  as	  vestes	  fúnebres	  mais	  
utilizadas	  por	  essas	  crianças;	  quais	  os	  sacramentos	  recebidos,	  dentre	  outras	  ações.	  
Empenhamo-‐nos	  em	  resgatar	  a	  criança	  da	  periferia	  do	  campo	  das	  pesquisas	  relacionadas	  ao	  
Rio	  Grande	  do	  Norte,	  buscando	  entender	  "os	  pequenos"	  como	  agentes	  históricos	  do	  Seridó	  
colonial.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Observatório	  Internacional	  de	  Políticas	  Públicas	  para	  a	  Aceleração	  do	  Desenvolvimento	  visa	  
despertar	  o	  acompanhamento	  dos	  assuntos	  internacionais,	  voltado	  para	  a	  identificação	  e	  
análise	  de	  experiências	  de	  políticas	  públicas	  exitosas	  na	  aceleração	  do	  desenvolvimento	  
econômico,	  científico	  e	  humano	  em	  países	  selecionados;	  uma	  janela	  para	  o	  mundo,	  que	  possa	  
trazer	  para	  nossas	  universidades	  e	  para	  os	  gestores	  de	  políticas	  públicas	  locais	  idéias	  que	  
ajudem	  a	  embasar	  um	  novo	  projeto	  de	  desenvolvimento	  nacional	  e	  regional.	  A	  pesquisa	  em	  
questão	  se	  deu	  no	  âmbito	  da	  estruturação	  do	  núcleo	  e	  também	  sob	  pesquisas	  preliminares	  
sobre	  o	  histórico,	  a	  evolução	  e	  desenvolvimento	  das	  políticas	  que	  possibilitaram	  o	  salto	  
econômico,	  tecnológico	  e	  educacional	  da	  Coréia	  do	  Sul.	  A	  idéia	  deste	  do	  projeto	  e	  do	  plano	  de	  
trabalho	  é	  formar	  recursos	  humanos	  dedicados	  ao	  estudo	  dos	  assuntos	  internacionais,	  
estimulando	  para	  isso	  alunos	  e	  professores	  da	  UFRN.	  Isto	  pode	  contribuir	  para	  dar,	  
especialmente	  aos	  cursos	  das	  áreas	  de	  ciências	  humanas	  e	  sociais,	  uma	  visão	  internacional	  
mais	  abrangente	  no	  processo	  de	  ensino-‐aprendizagem	  

	  

Palavras-‐chave:	  Identificação,	  Políticas	  Públicas,	  Desenvolvimento,	  Coréia	  do	  Sul.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0808	  

TÍTULO:	  A	  produção	  bibliográfica	  de	  Câmara	  Cascudo	  no	  acervo	  da	  Universidade	  de	  Coimbra	  

AUTOR:	  THAIS	  SANTOS	  NOBREGA	  

ORIENTADOR:	  HUMBERTO	  HERMENEGILDO	  DE	  ARAUJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  consiste	  na	  coleta,	  análise	  e	  sistematização	  da	  produção	  bibliográfica	  de	  
Luís	  da	  Câmara	  Cascudo	  publicada	  em	  Portugal,	  especialmente	  aquela	  que	  compõe	  o	  acervo	  
das	  bibliotecas	  da	  Universidade	  de	  Coimbra,	  com	  o	  objetivo	  de	  tornar	  acessível,	  através	  da	  
Internet,	  essa	  produção	  do	  autor	  ao	  grande	  público.	  No	  que	  diz	  respeito	  à	  produção	  intelectual	  
de	  Câmara	  Cascudo	  publicada	  em	  revistas,	  é	  de	  fundamental	  importância	  a	  colaboração	  com	  a	  
formação	  de	  um	  banco	  de	  dados	  com	  os	  textos	  referidos	  nessa	  produção,	  o	  que	  tornará	  
possível,	  em	  uma	  segunda	  etapa,	  a	  sua	  análise	  e	  discussão.	  Foram	  localizados	  vinte	  e	  cinco	  
textos,	  publicados	  entre	  1963	  e	  1972,	  na	  Revista	  de	  Etnografia	  da	  Junta	  Distrital	  do	  Porto,	  
Portugal.	  A	  sua	  análise	  permitirá	  um	  estudo	  comparativo	  com	  outros	  estudos	  realizados	  em	  
torno	  de	  temáticas	  em	  comum,	  permitindo	  assim	  a	  leitura	  das	  tensões	  em	  torno	  de	  questões	  
regionais	  e	  universais.	  
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Resumo:	  	  

	  

Trata	  sobre	  a	  realidade	  das	  ações	  de	  saúde	  brasileira	  desde	  a	  ditadura	  militar,	  passando	  pelas	  
lutas	  por	  uma	  Reforma	  Sanitária	  ao	  advento	  do	  Sistema	  Único	  de	  Saúde.	  Aborda	  os	  princípios	  
de	  gestão	  tendo	  como	  foco	  o	  controle	  social,	  institucionalizado	  através	  das	  Conferências	  e	  
Conselhos	  de	  Saúde.	  Apresenta	  as	  competências	  dos	  Conselhos	  bem	  como	  as	  dificuldades	  que	  
os	  envolvem.	  Conclui	  que	  os	  Conselhos	  são	  carentes	  de	  instrumentos	  físicos	  e	  de	  adequados	  
processos	  de	  informação,	  fazendo-‐se	  necessários	  investimentos	  nestes	  aspectos	  bem	  como	  na	  
capacitação	  dos	  conselheiros	  a	  fim	  de	  alcançar	  a	  democracia	  participativa,	  a	  transparência	  e	  o	  
controle	  social	  efetivo	  da	  gestão.	  Foca-‐se	  principalmente	  na	  atuação	  dos	  Conselhos	  da	  Região	  
Metropolitana	  de	  Natal/RN,	  com	  o	  intuito	  de	  detectar	  problemas	  e	  propor	  soluções.	  Trata-‐se	  
de	  maneira	  para	  assegurar	  o	  Direito	  Constitucional	  da	  Saúde	  como	  Direito	  de	  todos	  e	  dever	  do	  
Estado,	  haja	  vista	  que	  os	  Conselhos	  são	  uma	  verdadeira	  forma	  de	  democracia	  participativa	  
visando	  a	  evolução	  e	  colaboração	  com	  o	  SUS.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  cidade	  de	  Natal	  que	  desde	  a	  década	  de	  1970	  vem	  passando	  por	  um	  processo	  de	  contínua	  
urbanização	  e	  acentuação	  do	  potencial	  turístico,	  e	  que	  a	  partir	  da	  década	  de	  1990,	  com	  o	  
desenvolvimento	  de	  uma	  infraestrutura	  que,	  constantemente	  tem	  contribuído	  para	  que	  sejam	  
modificados	  os	  padrões	  de	  organização	  espacial,	  fez	  com	  que	  o	  bairro	  de	  Ponta	  Negra	  
obtivesse	  a	  atenção	  do	  poder	  público	  e	  do	  capital	  imobiliário,	  a	  fim	  de	  que,	  com	  a	  elevação	  da	  
sua	  aptidão	  para	  enfatizar	  as	  relações	  e	  os	  negócios	  no	  setor	  de	  imóveis,	  desenvolvessem	  os	  
investimentos	  para	  uma	  série	  de	  atividades	  no	  ramo	  turístico.	  Nesse	  sentido,	  o	  capital	  
imobiliário	  busca,	  através	  da	  sobreposição	  do	  solo,	  auferir	  lucro	  na	  construção	  de	  seus	  
empreendimentos,	  diminuindo	  assim	  os	  custos	  com	  a	  aquisição	  de	  lotes	  para	  construção.	  A	  
partir	  de	  1995,	  o	  bairro	  de	  Ponta	  Negra	  incorpora	  uma	  nova	  modalidade	  de	  empreendimentos	  
imobiliários	  com	  a	  construção	  de	  grandes	  edifícios,	  caracterizando	  a	  verticalização	  como	  uma	  
tendência	  para	  os	  anos	  seguintes.	  Assim,	  o	  segmento	  flat	  passou	  a	  ser	  adotado	  na	  paisagem	  
turística	  da	  praia,	  já	  que	  comporta	  usos	  tanto	  residenciais	  quanto	  comerciais	  a	  que	  o	  bairro	  
passou	  a	  necessitar	  dispor.	  Com	  os	  investimentos	  viabilizados	  pelo	  PRODETUR/NE	  o	  bairro	  
configura-‐se	  espacialmente	  como	  fator	  locacional	  para	  a	  atração	  e	  instalação	  dos	  chamados	  
"espigões"	  até	  o	  ano	  de	  2007,	  a	  partir	  de	  então	  com	  suspensão	  de	  licenças	  e	  mudanças	  na	  
legislação	  o	  processo	  cresce	  oscilando	  (PINHEIRO,	  2011).	  
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Resumo:	  	  

	  

Pretendemos,	  nesta	  apresentação,	  demonstrar	  os	  resultados	  finais	  do	  plano	  de	  trabalho	  
?Gramática	  das	  Sequências	  Textuais:	  a	  Injunção?	  que	  se	  apresenta	  no	  âmbito	  do	  projeto	  de	  
pesquisa	  ?Gramática	  das	  Sequências	  textuais?,	  registrado	  no	  Grupo	  de	  Pesquisa	  ?Análise	  
Textual	  dos	  Discursos?.	  As	  atividades	  do	  plano	  de	  trabalho	  ancoram-‐se	  no	  quadro	  teórico	  que	  
se	  circunscreve	  na	  Análise	  Textual	  dos	  Discursos	  e	  consideram,	  mais	  precisamente,	  como	  base	  
teórica	  ADAM	  (2008)	  e	  MARCUSCHI	  (2002).	  Procuramos	  descrever,	  analisar	  e	  interpretar	  
conteúdos	  de	  gramática	  prescritiva	  os	  quais	  poderão	  ser	  ensinados	  a	  partir	  das	  sequências	  
textuais,	  mais	  especificamente,	  a	  sequência	  injuntiva	  em	  gêneros	  discursivos	  variados,	  
perpassando	  por	  uma	  análise	  de	  sala	  de	  aula	  acerca	  do	  ensino	  das	  sequências	  e	  de	  gênero	  
textual,	  de	  acordo	  com	  observações	  feitas	  numa	  escola	  pública	  por	  meio	  de	  uma	  atividade	  
para	  os	  discentes	  de	  oitava	  série	  do	  ensino	  fundamental,	  fazendo	  um	  recorte	  de	  oito	  
produções	  textuais	  desses	  alunos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  curadoria	  é	  uma	  área	  ainda	  pouco	  conhecida	  e	  teorizada	  no	  país,	  de	  modo	  que	  hoje	  existe	  
apenas	  um	  curso	  em	  nível	  de	  terceiro	  grau,	  em	  São	  Paulo-‐SP,	  que	  capacita	  para	  a	  profissão,	  de	  
forma	  mais	  especifica.	  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	  diversificaram	  para	  além	  dos	  
museus,	  estando	  presente	  em	  diversas	  galerias,	  em	  salões	  de	  arte,	  nos	  ciber	  espaços	  de	  arte,	  e	  
ainda	  de	  forma	  autônoma,	  nos	  casos	  dos	  profissionais	  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,	  realizou-‐se	  a	  compilação	  de	  material	  
bibliográfico	  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	  filmadas	  e	  reunidas	  para	  formação	  de	  uma	  videoteca	  sobre	  o	  tema	  
curadoria.	  

	  

	  

Palavras-‐chave:	  Palavras-‐chave:	  História	  da	  arte,	  curadoria,	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0813	  

TÍTULO:	  PLANO	  DE	  ORIENTAÇÃO	  E	  ACOMPANHAMENTO	  DOCENTE	  DAS	  ATIVIDADES	  DO	  
PROJETO	  DE	  PESQUISA	  :	  DISCUTINDO	  SABERES	  DAS	  POPULAÇÕES	  VULNERABILIZADAS	  	  

AUTOR:	  IZAURA	  RECY	  SOUZA	  FREIRE	  

ORIENTADOR:	  MARCIA	  MARIA	  DE	  SA	  ROCHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  tem	  como	  finalidade	  apresentar	  os	  resultados	  alcançados	  durante	  a	  
realização	  dos	  nossos	  estudos,	  destacando	  a	  participação	  discente	  sob	  a	  orientação	  docente	  
no	  desenvolvimento	  das	  atividades	  de	  Iniciação	  Científica	  desenvolvidas	  no	  período	  de	  janeiro	  
a	  Dezembro	  de	  2011	  de	  Pesquisa	  -‐	  REUNI,	  vinculadas	  ao	  Grupo	  de	  Pesquisadores	  da	  Base	  de	  
Seguridade	  Social,	  Serviço	  Social	  e	  Relações	  de	  Gênero	  do	  programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  
Serviço	  Social-‐PPGSS.	  De	  acordo	  com	  o	  plano	  de	  atividades	  discente,	  optamos	  por	  contemplar	  
neste	  relatório,	  num	  primeiro	  momento,	  Os	  Avanços	  e	  Desafios	  do	  Projeto	  de	  Pesquisa	  ?Perfil	  
das	  famílias	  de	  crianças	  e	  adolescentes	  beneficiadas	  com	  o	  Programa	  de	  Erradicação	  do	  
Trabalho	  Infantil	  ?	  PETI:	  Reconstituindo	  os	  caminhos	  da	  experiência	  do	  PETI	  na	  cidade	  de	  
Natal/RN?	  objetivando	  destacar	  os	  pontos	  relevantes,	  bem	  como,	  refletir	  as	  dificuldades	  
vivenciadas	  a	  partir	  das	  práticas	  efetivadas.	  È	  importante	  ressaltar	  necessidade	  surgida	  no	  
inicio	  do	  semestre	  2011.2	  da	  mudança	  do	  município	  escolhido	  para	  a	  realização	  da	  referida	  
pesquisa,	  tendo	  em	  vista	  alguns	  fatores	  que	  serão	  destacados	  posteriormente	  no	  decorrer	  
deste	  relatório.	  Optou-‐se,	  portanto,	  pelo	  município	  de	  São	  Paulo	  do	  Potengi/RN,	  considerando	  
a	  receptividade	  institucional	  bem	  como,	  a	  relevância	  da	  interação	  das	  famílias	  de	  crianças	  e	  
adolescente	  vinculadas	  ao	  Programa	  de	  Erradicação	  do	  Trabalho	  Infantil-‐	  PETI.	  

	  

Palavras-‐chave:	  PETI	  -‐	  Pesquisa	  -‐	  	  Resultados	  
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TÍTULO:	  Verbos	  de	  atividades	  mentais:	  aspectos	  morfossintáticos	  e	  semântico-‐pragmáticos	  

AUTOR:	  ELIDIANA	  KLÉCIA	  LARANJEIRA	  DA	  CRUZ	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  ANGELICA	  FURTADO	  DA	  CUNHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Esta	  pesquisa	  vem	  trabalhar	  a	  importância	  da	  categorização	  semântica	  dos	  verbos	  que	  
podem	  ser	  acompanhados	  de	  um	  objeto	  direto,	  em	  especial	  os	  verbos	  que	  representam	  
eventos	  mentais,	  como	  os	  de	  cognição	  e/ou	  percepção.	  Todo	  o	  estudo	  foi	  ancorado	  nos	  
teóricos	  pertencentes	  ao	  quadro	  da	  linguística	  funcional	  permitindo,	  assim,	  uma	  análise	  a	  
partir	  da	  varredura	  do	  "Corpus	  Discurso	  &	  Gramática:	  A	  língua	  falada	  e	  escrita	  na	  cidade	  do	  
Natal	  (Furtado	  da	  Cunha,	  1998)",	  especificamente	  aos	  informantes	  do	  ensino	  médio	  em	  
narrativas	  oralizadas	  e	  escritas	  das	  suas	  experiências	  pessoais,	  narrativas	  recontadas,	  relatos	  
de	  procedimentos,	  descrições	  de	  lugares	  e	  relatos	  de	  opiniões.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Verbos.	  Eventos	  mentais.	  Funcionalismo.	  	  
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TÍTULO:	  Universo	  Dobrado	  a	  Um	  Canto:	  Chico	  Science	  &	  Nação	  Zumbi	  	  

AUTOR:	  ORLANDO	  BRANDÃO	  MEZA	  UCELLA	  

ORIENTADOR:	  TANIA	  MARIA	  DE	  ARAUJO	  LIMA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  é	  fruto	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  intitulado	  ?Universo	  dobrado	  a	  um	  canto:	  Chico	  
Science	  e	  Nação	  Zumbi?,	  da	  linha	  de	  pesquisa	  ?Poéticas	  da	  Modernidade	  e	  Pós-‐Modernidade?.	  
Esse	  estudo	  sobre	  a	  poética	  scienciana	  aconteceu	  durante	  dois	  anos	  na	  graduação	  e	  agora	  será	  	  
aprofundado	  em	  uma	  pesquisa	  de	  Mestrado	  na	  Pós-‐graduação	  em	  Estudos	  da	  Linguagem	  na	  
UFRN,	  que	  estará	  sob	  orientação	  da	  Prof.ª	  Dra.Tânia	  Lima,	  mesma	  orientadora	  do	  presente	  
projeto.	  Durante	  esse	  percurso,	  enveredamos	  pela	  poesia	  antropofágica	  scienciana	  
pesquisando	  a	  musicalidade	  afrociberdélica.	  	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Literatura;	  Voz;	  Poética;	  Antropofagia;	  Música;	  	  
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TÍTULO:	  Identificação	  e	  caracterização	  do	  imobiliário-‐turístico	  no	  litoral	  da	  Regiao	  
Metropolitana	  de	  Natal	  

AUTOR:	  EUCÁSTILA	  JORDÂNIA	  DE	  SOUZA	  DIAS	  ANJOS	  

ORIENTADOR:	  ALEXSANDRO	  FERREIRA	  CARDOSO	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  desenvolvimento	  do	  setor	  turístico	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  apresenta	  como	  característica	  
fundamental	  o	  uso	  (apropriação	  real	  e	  simbólica)	  dos	  recursos	  naturais,	  apartir	  de	  novas	  
práticas	  de	  lazer	  e	  funcionalidades	  impressas	  a	  partir	  da	  reestruturação	  desses	  territórios.	  No	  
caso	  da	  Região	  Metropolitana,	  a	  inserção	  do	  turismo	  no	  seu	  litoral	  muito	  recentemente	  passou	  
a	  ser	  influenciada	  pela	  demanda	  internacional	  e	  pela	  produção	  de	  nova	  modalidade	  de	  
produção	  espacial,	  através,	  primordialmente,	  de	  uma	  nova	  oferta	  de	  empreendimentos	  
atrelados	  a	  uma	  segmentação	  do	  mercado	  turístico	  e	  imobiliário.	  Compreender	  as	  relações	  
entre	  o	  mercado	  imobiliário	  e	  a	  intensificação	  das	  atividades	  turísticas	  no	  litoral	  do	  Rio	  Grande	  
do	  Norte,	  através	  da	  identificação	  e	  caracterização	  dos	  projetos	  imobiliários	  e	  turísticos	  
previstos	  e/ou	  em	  implantação	  nos	  municípios	  costeiros,	  sinteticamente	  seria	  o	  norte	  dado	  a	  
pesquisa	  aqui	  apresentada.	  Até	  o	  momento	  nossa	  pesquisa	  se	  ateve	  ao	  levantamento	  de	  
investimentos	  privados	  por	  meio	  de	  projetos	  turísticos	  e	  imobiliários	  no	  litoral	  oriental	  do	  RN,	  
a	  partir	  da	  compilação	  dos	  dados	  sobre	  o	  Registro	  de	  Capital	  Estrangeiro	  do	  Banco	  Central	  do	  
Brasil.	  A	  metodologia	  utilizada	  no	  desenvolvimento	  dessa	  etapa	  de	  organização	  e	  
sistematização	  de	  dos	  investimentos	  realizados	  indicam	  uma	  mudança	  de	  paradigmas	  no	  
nosso	  desenvolvimento	  econômico,	  com	  a	  recente	  valorização	  das	  políticas	  públicas	  em	  prol	  
da	  mercantilização	  do	  nosso	  litoral.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Imobiliário	  -‐	  Turistico,	  incorporação,	  região	  metropolitana	  de	  Natal.	  
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TÍTULO:	  O	  romance	  histórico:	  as	  fronteiras	  que	  separam	  o	  real	  do	  ficcional	  

AUTOR:	  LUÍS	  HENRIQUE	  FREIRE	  REIS	  

ORIENTADOR:	  REGINA	  SIMON	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Os	  relatos	  de	  viagem	  são	  um	  conjunto	  de	  obras	  deixadas	  por	  conquistadores	  e	  viajantes,	  cujos	  
registros	  e	  observações	  ajudaram	  a	  escrever	  e	  a	  compor	  a	  história	  de	  uma	  época.	  São	  fontes	  
históricas	  e	  de	  pesquisa	  que	  fornecem	  informações	  descritivas	  de	  uma	  realidade	  a	  partir	  de	  
um	  testemunho.	  Neste	  trabalho,	  que	  analisa	  a	  obra	  "El	  largo	  atardecer	  del	  caminante",	  do	  
escritor	  argentino	  Abel	  Posse,	  pretende-‐se	  observar	  o	  ?uso?	  do	  relato	  de	  viagem	  "Naufrágios	  e	  
comentários",	  do	  conquistador	  Álvar	  Núñez	  Cabeza	  de	  Vaca,	  como	  fonte	  histórica	  na	  
construção	  do	  romance.	  Este	  estudo	  tem	  como	  base	  teórica:	  Luckács	  (1966),	  Menton	  (1993)	  e	  
Hutcheon	  (1994),	  para	  o	  romance	  histórico;	  Pratt	  (1999)	  e	  Pastor	  (1996),	  para	  o	  relato	  de	  
viagem	  e	  Iser	  (1996)	  para	  análise	  do	  texto	  ficcional.	  Em	  ?El	  largo	  atardecer	  del	  caminante?,	  
caracterizado	  como	  Novo	  Romance	  Histórico,	  notamos	  as	  inúmeras	  possibilidades	  de	  
acontecimentos	  que	  não	  foram	  expostos	  no	  relato	  de	  Cabeza	  de	  Vaca	  (1542).	  Embora	  o	  relato	  
de	  viagem	  apresente	  experiências	  vivenciadas	  por	  Vaca,	  não	  se	  pode	  afirmar	  que	  neste	  haja	  
uma	  verdade	  absoluta.	  Assim,	  ao	  parodiar	  o	  relato	  de	  viagem	  Naufrágios,	  Abel	  Posse	  
descortina	  as	  várias	  possibilidades	  de	  concepções	  sem	  descartar	  a	  importância	  de	  cada	  visão,	  
pois	  parodiar	  não	  significa,	  segundo	  Hetcheon	  (1994),	  a	  destruição	  do	  passado,	  mas	  sim	  
sacralizar	  e	  questionar	  o	  mesmo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Relatos	  de	  viagem.El	  largo	  atardecer	  del	  caminante.Romance	  histórico.	  
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TÍTULO:	  A	  INFLUÊNCIA	  DO	  NOVO	  ROMANCE	  HISTÓRICO	  NA	  PRODUÇÃO	  DO	  POEMA	  
DRAMÁTICO	  CALABAR,	  DE	  LÊDO	  IVO	  

AUTOR:	  AUTALINNE	  AUGUSTA	  MOREIRA	  

ORIENTADOR:	  REGINA	  SIMON	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

É	  do	  senso	  comum	  que	  todo	  romance	  é	  histórico.	  O	  Romance	  Histórico	  do	  século	  XIX	  ?	  
denominado	  Clássico	  ou	  Tradicional	  ?	  corresponde	  às	  experiências	  que	  têm	  como	  pano	  de	  
fundo,	  fatos	  históricos	  relevantes	  para	  determinadas	  comunidades	  e	  que	  repercutem	  na	  
formação	  de	  seu	  imaginário.	  A	  partir	  de	  1979	  surge	  o	  Novo	  Romance	  Histórico	  que	  apresenta	  
características	  diferentes	  dos	  tradicionais,	  reescrevendo	  uma	  outra	  história	  possível,	  
questionando	  a	  versão	  oficial.	  Neste	  trabalho,	  que	  analisa	  a	  obra	  Calabar,	  de	  Lêdo	  Ivo,	  
pretende-‐se	  observar	  características	  do	  novo	  romance	  histórico,	  introduzidas	  na	  construção	  de	  
seus	  poemas	  dramáticos.	  Trabalho	  baseado	  em	  pesquisa	  bibliográfica	  utiliza	  Georg	  Lukács	  
(2011),	  Seymour	  Menton	  (1993)	  e	  Linda	  Hutcheon	  (1991)	  como	  base	  teórica.	  Foi	  possível	  
destacar	  alguns	  dos	  traços	  do	  Novo	  Romance	  histórico	  em	  seus	  poemas	  comprovando	  a	  
possibilidade	  de	  outros	  gêneros	  literários	  fazerem	  uso	  das	  mesmas	  técnicas	  em	  suas	  
produções,	  pondo	  em	  evidência	  as	  questões	  acerca	  da	  escrita	  da	  história.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Romance,	  histórico	  e	  calabar	  
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TÍTULO:	  Gestão	  Estratégica	  de	  Pessoas	  na	  Hotelaria	  

AUTOR:	  CATIANE	  LOPES	  DE	  LIMA	  

ORIENTADOR:	  LEILIANNE	  MICHELLE	  TRINDADE	  DA	  SILVA	  BARRETO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  tempos	  nota-‐se	  a	  grande	  importância	  dada	  ao	  fator	  humano	  dentro	  das	  empresas	  
hoteleiras,	  fato	  que	  levou	  a	  muitos	  estudiosos	  a	  pesquisar	  sobre	  a	  influência	  de	  fatores	  
organizacionais,	  e	  de	  como	  a	  relação	  entre	  a	  gestão	  estratégica	  de	  pessoas	  e	  o	  desempenho	  
organizacional,	  levam	  a	  resultados	  organizacionais	  desejáveis.	  Nesse	  contexto,	  a	  presente	  
pesquisa	  tem	  como	  objetivo	  estabelecer	  relações	  entre	  as	  configurações	  de	  estratégias	  de	  
gestão	  de	  pessoas,	  as	  capacidades	  organizacionais	  e	  o	  desempenho	  organizacional	  dos	  meios	  
de	  hospedagem	  do	  Nordeste	  brasileiro,	  oferecendo	  subsídios	  para	  a	  gestão	  eficaz	  dos	  
empreendimentos	  e	  para	  a	  maximização	  de	  resultados	  no	  setor.	  Para	  tanto	  foi	  desenvolvido	  
um	  estudo	  descritivo	  e	  relacional,	  do	  qual	  se	  utilizou	  métodos	  quantitativos,	  a	  população	  deste	  
trabalho	  abrangeu	  dois	  principais	  destinos	  localizados	  em	  quatro	  estados	  do	  nordeste	  
brasileiros	  considerados	  indutores	  de	  turismo:	  Salvador/BA,	  Porto	  Seguro/BA,	  Fortaleza/CE,	  
Canoa	  Quebrada/CE,	  Recife/PE,	  Porto	  de	  Galinhas/PE,	  Natal/RN	  e	  Pipa/RN.	  Os	  dados	  foram	  
coletados	  através	  da	  aplicação	  de	  questionários	  junto	  ao	  gerente	  geral	  de	  cada	  meio	  de	  
hospedagem	  e	  analisados	  através	  de	  técnicas	  estatísticas.	  	  
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TÍTULO:	  Iniciação	  científica	  na	  educação:	  a	  pesquisa	  como	  princípio	  formativo	  	  

AUTOR:	  KELLY	  CRISTINA	  SILVA	  DE	  BRITO	  

ORIENTADOR:	  ELDA	  SILVA	  DO	  NASCIMENTO	  MELO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  formação	  de	  professores	  se	  constitui	  atualmente	  em	  uma	  das	  políticas	  de	  governo	  de	  maior	  
centralidade.	  Tal	  fato	  se	  consubstancia	  em	  função	  da	  carência	  de	  professores	  na	  educação	  
básica,	  especialmente,	  nas	  áreas	  de	  física	  e	  matemática,	  entre	  outras.	  Além	  desta,	  existe	  
atualmente,	  a	  necessidade	  de	  formar	  professores	  sob	  a	  égide	  dos	  novos	  paradigmas	  
educacionais,	  postos	  pelas	  demandas	  sociais,	  legais	  e	  culturais.	  No	  entanto,	  os	  cursos	  de	  
formação	  docente	  apresentam	  fragilidades	  no	  atendimento	  a	  tais	  exigências.	  Emerge	  a	  
necessidade	  de	  pesquisas	  e	  estudos	  que	  possam	  direcionar	  esses	  cursos,	  com	  vistas	  ao	  
atendimento	  desses	  novos	  paradigmas.	  Este	  projeto	  de	  pesquisa	  tem	  por	  objetivo	  ?	  por	  meio	  
da	  Teoria	  das	  Representações	  Sociais	  e	  da	  praxiologia	  de	  Pierre	  Bourdieu,	  com	  os	  conceitos	  de	  
habitus	  e	  campo	  educacional	  ?	  verificar	  como	  os	  alunos	  das	  licenciaturas	  em	  Física	  e	  
Matemática	  do	  Instituto	  Federal	  do	  Ceará	  (IFCE)	  e	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte	  (UFRN)	  representam	  sua	  formação	  nestas	  áreas	  de	  conhecimento,	  assim	  como	  o	  ato	  
docente.	  Busca,	  portanto,	  a	  partir	  das	  lacunas	  verificadas,	  contribuir	  para	  se	  (re)pensar	  novas	  
formas	  de	  conceber	  os	  cursos	  de	  formação	  docente,	  possibilitando	  ao	  professor	  uma	  maior	  
articulação	  entre	  a	  teoria	  e	  sua	  prática,	  e,	  consequentemente,	  ao	  redimensionamento	  do	  ato	  
docente	  e	  à	  melhoria	  da	  qualidade	  do	  ensino	  ofertado	  na	  educação	  básica,	  notadamente,	  nas	  
áreas	  da	  física	  e	  da	  matemática	  
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Resumo:	  	  

	  

Nós	  testamos	  uma	  estratégia	  de	  investimento	  chamado	  comércio	  de	  pares,	  com	  dados	  diários	  
de	  ações	  brasileiras	  ao	  longo	  do	  ano	  de	  2010.	  

Stocks	  são	  combinados	  em	  pares,	  por	  meio	  de	  um	  processo	  de	  co-‐integração	  de	  rolamento.	  O	  
rendimento	  médio	  anualizado	  estratégia	  

excesso	  de	  retorno	  de	  41,16%	  para	  uma	  carteira	  de	  quase	  auto-‐financiamento	  de	  pares.	  Os	  
resultados	  indicam	  que	  houve	  sistemática	  

mispricing	  entre	  os	  preços	  dos	  ativos	  no	  mercado	  de	  ações	  brasileiro	  em	  2010,	  o	  que	  poderia	  
conceder	  lucros	  para	  aqueles	  que	  

envolver-‐se	  em	  estratégias	  de	  arbitragem.	  Retorna	  par	  foram	  significativa	  e	  negativamente	  
correlacionada	  com	  o	  Ibovespa,	  

Índice	  do	  mercado	  acionário	  brasileiro	  principal,	  sugerindo	  que	  choques	  negativos	  são	  mais	  
propensas	  a	  se	  levar	  mispricing.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  presente	  estudo,	  busca-‐se	  identificar	  e	  analisar	  tradições	  discursivas	  (doravante,	  TD)	  em	  
um	  corpus	  de	  jornais	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  veiculados	  desde	  o	  século	  XIX	  até	  a	  atualidade.	  
Os	  dados,	  publicados	  em	  jornais	  como	  A	  República	  (período	  de	  1889	  a	  1990),	  Tribuna	  do	  Norte	  
(de	  1979	  a	  2007),	  Diário	  de	  Natal	  (de	  1979	  a	  2007)	  e	  O	  Poti	  (de	  1979	  a	  2007),	  serão	  levantados	  
no	  acervo	  de	  jornais	  do	  Arquivo	  Público	  Estadual	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Apoiado	  em	  Koch,	  o	  
presente	  estudo	  propõe-‐se	  a	  investigar	  a	  formação	  e	  a	  transformação	  de	  TD	  da	  mídia	  impressa	  
potiguar.	  Busca-‐se,	  ainda,	  comprovar	  a	  hipótese	  de	  que	  TD	  podem	  ser	  caracterizadas	  como	  
realizações	  dentro	  de	  um	  espaço,	  cujos	  pólos	  extremos	  são	  a	  proximidade	  e	  a	  distância	  
comunicativas.	  Assim,	  toda	  mudança	  lingüística	  pode	  ser	  caracterizada	  como	  um	  
deslocamento	  dentro	  desse	  espaço	  de	  realizações.	  A	  análise	  utiliza	  critérios	  advindos	  da	  
Pragmática	  e	  da	  Lingüística	  Textual	  (função	  da	  linguagem,	  desenvolvimento	  temático)	  e	  alguns	  
critérios	  sugeridos	  pela	  Lingüística	  Textual	  alemã	  e	  pelo	  Modelo	  de	  Tradições	  Discursivas,	  tais	  
como	  rede	  de	  gêneros	  textuais	  (cf.	  Adamzik	  2000,	  Klein	  2000),	  junção	  (Raible	  1992)	  e	  
estratégias	  de	  verbalização	  da	  proximidade	  e	  da	  distância	  comunicativa	  (Koch	  &	  Oesterreicher	  
2007).	  O	  presente	  projeto	  está	  sendo	  desenvolvido	  no	  Departamento	  de	  Letras	  do	  Centro	  de	  
Ciências	  Humanas,	  Letras	  e	  Artes	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  histórico	  da	  formação	  do	  português	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  requer	  a	  construção	  de	  
um	  Corpus	  Diacrônico	  do	  Português	  Potiguar.	  Com	  o	  fim	  de	  oferecer	  dados	  para	  análises	  
empíricas,	  nosso	  projeto	  busca	  contribuir	  para	  a	  construção	  do	  corpus	  diacrônico	  com	  a	  
compilação	  de	  jornais	  potiguares	  dos	  séculos	  XIX	  a	  XXI.	  Os	  dados	  organizados	  em	  corpora	  
diacrônicos	  possibilitam	  a	  identificação	  e	  análise	  de	  traços	  que	  evidenciam	  mudança	  lingüística	  
e	  a	  comprovação	  de	  modelos	  teóricos.	  Com	  a	  elaboração	  de	  um	  corpus	  de	  jornais	  potiguares	  
desde	  o	  século	  XIX	  busca-‐se	  aqui	  atingir	  os	  seguintes	  objetivos:	  	  	  

-‐	  desenvolver	  um	  corpus	  representativo	  da	  linguagem	  jornalística	  dos	  séculos	  XIX	  a	  XXI,	  com	  o	  
fim	  de	  descrever	  traços	  de	  permanência	  e	  mudança	  do	  português	  potiguar	  em	  vários	  níveis	  de	  
linguagem	  (classes	  de	  palavras	  e	  construções	  sintáticas,	  entre	  outros	  aspectos);	  

	  

-‐	  transcrever,	  construir	  e	  disponibilizar	  um	  corpus	  diacrônico	  e	  representativo	  de	  gêneros	  
jornalísticos,	  que	  permita	  a	  investigação	  das	  inter-‐relações	  entre	  gêneros,	  isto	  é,	  a	  ligação	  
funcional	  entre	  gêneros,	  e	  sua	  formação	  numa	  perspectiva	  diacrônica;	  	  

	  

-‐	  transcrever,	  construir	  e	  disponibilizar	  um	  corpus	  diacrônico	  e	  representativo	  de	  gêneros	  
jornalísticos,	  que	  permita	  a	  investigação	  da	  diacronia	  dos	  processos	  constitutivos	  do	  texto;	  

	  

-‐	  contribuir	  para	  a	  organização	  de	  um	  Corpus	  Diacrônico	  do	  Português	  Potiguar,	  que	  
estimulará	  outros	  estudos	  sobre	  essa	  variedade	  do	  PB.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  ?A	  Câmara	  Municipal	  do	  Natal	  no	  período	  imperial:	  relações	  de	  poder	  e	  cotidiano?	  
orientada	  pela	  professora	  Dra.	  Juliana	  Teixeira	  Souza,	  objetiva	  analisar	  o	  papel	  desempenhado	  
pela	  Câmara	  Municipal	  do	  Natal	  durante	  o	  período	  imperial	  por	  meio	  das	  atividades	  de	  leitura	  
paleográfica,	  transcrição	  e	  digitalização	  das	  fontes	  documentais.	  Essa	  documentação	  está	  
localizada	  no	  Instituto	  Histórico	  e	  Geográfico	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  na	  qual	  a	  mesma	  
professora	  também	  desenvolve	  um	  projeto	  de	  extensão	  intitulado	  A	  Câmara	  Municipal	  do	  
Natal	  no	  Instituto	  Histórico	  e	  Geográfico	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte:	  contribuição	  para	  
preservação	  dos	  acervos	  locais	  (século	  XIX).	  Os	  dois	  projetos	  dialogam	  e	  complementam-‐se	  no	  
que	  diz	  respeito	  ao	  desenvolvimento	  do	  processo	  de	  identificação,	  análises,	  transcrições	  e	  
catalogação	  com	  vista	  a	  disponibilização	  pública	  das	  séries	  documentais	  referentes	  à	  
competência	  da	  Câmara	  Municipal	  da	  cidade	  do	  Natal.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  anos	  diversas	  têm	  sido	  as	  tentativas	  de	  revitalização	  das	  festividades	  
carnavalescas	  na	  cidade	  de	  Natal,	  o	  que	  veio	  a	  culminar	  na	  conformação	  de	  pólos	  culturais:	  
Cidade	  Alta,	  Ribeira	  e	  Conjunto	  Ponta	  Negra/Avenida	  Roberto	  Freire.	  Distribuídos	  pela	  cidade,	  
esses	  pólos	  compõem	  diversas	  atividades	  culturais	  das	  quais	  se	  destacam	  os	  shows	  gratuitos,	  
os	  desfiles	  das	  escolas	  de	  samba	  e	  os	  bailes	  tradicionais,	  todos	  disponíveis	  ao	  entretenimento	  
da	  população.	  Neste	  trabalho,	  buscamos	  identificar	  as	  relações	  sociais,	  políticas	  e	  econômicas	  
dessa	  manifestação	  na	  cidade,	  bem	  como	  a	  dinâmica	  das	  representações	  e	  da	  construção	  de	  
identidades,	  destacando	  o	  papel	  do	  indivíduo	  e	  de	  suas	  dimensões	  simbólicas.	  Procuramos	  
aqui	  refletir	  sobre	  os	  possíveis	  benefícios	  dos	  incentivos	  públicos	  ao	  carnaval	  potiguar,	  além	  de	  
alguns	  impedimentos	  à	  ampliação	  da	  festa.	  Os	  procedimentos	  para	  realização	  deste	  artigo	  
envolveram	  o	  levantamento	  bibliográfico,	  a	  leitura	  e	  revisão	  do	  acervo	  encontrado,	  a	  análise	  
de	  jornais	  e	  sites	  relacionados	  ao	  carnaval,	  e	  a	  participação	  nos	  	  eventos	  carnavalescos	  
realizados	  em	  Natal	  no	  ano	  de	  2011.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  proposta	  do	  trabalho	  é	  de	  discutir	  a	  dimensão	  espacial	  do	  graffiti	  na	  cidade	  de	  Natal.	  Para	  
tanto	  pensamos	  de	  que	  forma	  o	  mesmo	  articula	  processos	  espaciais	  como	  apropriação	  e	  
reivindicação	  de	  territórios	  simbólicos.	  Enquanto	  dados	  espaciais	  o	  grafite	  e	  a	  pichação	  
contribuem	  para	  uma	  cartografia	  cognitiva	  do	  lugar,	  pois	  estabelecem	  nexos	  comunicacionais	  
com	  este.	  	  E	  especificamente,	  estabelecer	  vínculos	  espaciais	  entre	  os	  grafites	  e	  as	  pichações	  
com	  sua	  localização,	  a	  fim	  de	  atingir	  a	  geograficidade	  do	  trabalho,	  que	  se	  expressa	  de	  diversas	  
maneiras	  como,	  por	  exemplo,	  na	  reivindicação	  de	  territórios	  quando	  apagam	  os	  grafites	  para	  
em	  seu	  lugar	  colocar	  propagandas	  publicitárias,	  ou	  na	  utilização	  da	  pichação	  para	  fortalecer	  
identidades	  regionais	  ou	  de	  bairros	  específicos,	  ou	  na	  utilização	  do	  grafite	  para	  difundir	  a	  arte	  
de	  rua,	  preenchendo	  a	  cidade	  de	  cores.	  Enquanto	  arte	  de	  rua	  o	  graffiti	  possui	  uma	  dimensão	  
corpórea	  que	  é	  dada	  pela	  própria	  vivência	  cotidiana	  dos	  sujeitos	  com	  a	  cidade,	  pois	  a	  
esquadrinham	  e	  a	  objetivam	  por	  meio	  das	  pichações	  e	  dos	  grafites	  que	  preenchem	  as	  paredes	  
da	  cidade	  e	  que	  através	  deles	  podemos	  compreendê-‐la	  melhor.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Graffiti,	  Lugar,	  Identidade,	  Natal	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0886	  

TÍTULO:	  ?O	  Espetáculo	  de	  Dança	  e	  o	  Retorno	  ao	  Campo	  de	  Pesquisa?	  

AUTOR:	  HIKEL	  BRAUWN	  RIBEIRO	  DE	  MORAIS	  

ORIENTADOR:	  LARA	  RODRIGUES	  MACHADO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  Plano	  de	  Trabalho	  ?O	  espetáculo	  de	  dança	  e	  o	  retorno	  ao	  campo	  de	  pesquisa?	  compreende	  
a	  última	  etapa	  do	  processo	  de	  criação	  em	  dança	  desenvolvido	  junto	  a	  pesquisa	  teórico-‐
metodológica	  "O	  jogo	  da	  capoeira	  e	  a	  criação	  cênica"	  de	  MACHADO	  (2007).	  Essa	  fase	  consiste	  
na	  apresentação	  do	  espetáculo	  de	  dança	  fruto	  da	  pesquisa	  à	  comunidade	  dentro	  do	  campo	  
pesquisado.	  Foi	  avaliado,	  dessa	  forma,	  a	  recepção	  e	  compreensão	  da	  pesquisa	  através	  do	  
diálogo	  entre	  artista	  e	  espectador,	  aberto	  após	  cada	  apresentação.	  Confirmando	  as	  
contribuições	  para	  as	  investigações	  pessoais	  que	  levaram	  a	  construção	  do	  trabalho,	  as	  relações	  
humanas	  e	  as	  trocas	  de	  experiências	  nascidas	  desse	  encontro	  entre	  artista-‐pesquisador	  e	  o	  seu	  
campo	  de	  pesquisa.	  
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TÍTULO:	  ?O	  JOGO	  DA	  CAPOEIRA	  -‐	  DA	  RODA	  PARA	  CENA?	  

AUTOR:	  SÍLVIA	  MONIQUE	  RODRIGUES	  FERREIRA	  

ORIENTADOR:	  LARA	  RODRIGUES	  MACHADO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  pesquisa	  investigou	  a	  arte	  da	  capoeira	  como	  inspiração	  e	  base	  metodológica	  para	  o	  
trabalho	  artístico	  pedagógico	  em	  dança.	  O	  jogo	  da	  capoeira	  em	  seu	  ritual	  proporciona	  um	  
caminho	  de	  descobertas	  individuais	  que	  favorecem	  o	  desenvolvimento	  criativo,	  por	  meio	  de	  
suas	  características	  próprias	  e	  de	  um	  contínuo	  observar	  e	  agir	  na	  relação	  com	  o	  outro.	  Deste	  
modo,	  nosso	  principal	  objetivo	  foi	  realizar	  análises	  sobre	  essa	  manifestação	  popular	  brasileira	  
para	  o	  desenvolvimento	  do	  processo	  criativo	  em	  dança,	  utilizando	  a	  metodologia	  O	  Jogo	  da	  
Construção	  Poética,	  da	  Profa.	  Dra.	  Lara	  Rodrigues	  Machado.	  Adotando	  o	  ?jogo?	  como	  
procedimento	  metodológico	  para	  a	  criação	  em	  dança,	  investigamos	  ?O	  Jogo	  da	  Capoeira	  -‐	  da	  
Roda	  para	  Cena?,	  por	  meio	  de	  laboratórios	  dirigidos	  de	  dança,	  exercícios	  de	  improvisação	  e	  
finalização	  em	  composição	  coreográfica.	  Como	  resultados,	  podemos	  destacar	  a	  criação	  do	  
espetáculo	  artístico	  de	  dança	  ?Ouidah?	  apresentado	  publicamente	  desde	  2010,	  produção	  de	  
arquivo	  audiovisual	  sobre	  o	  conteúdo	  de	  cada	  etapa	  da	  pesquisa,	  e	  relatório	  científico.	  
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TÍTULO:	  IMAGENS	  DA	  VÁRZEA	  NA	  OBRA	  TERRAS	  DE	  CAMUNDÁ	  

AUTOR:	  CÉSAR	  ZANDONAI	  BARROS	  CAMILO	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  EVANGELISTA	  FAGUNDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  tem	  como	  propósito	  analisar,	  em	  uma	  perspectiva	  histórica,	  as	  representações	  do	  
espaço	  configurado	  como	  Várzea	  do	  Açu,	  a	  partir	  do	  romance	  Terras	  de	  Camundá,	  do	  escritor	  
potiguar	  Manoel	  Rodrigues	  de	  Melo.	  As	  representações	  sobre	  a	  Várzea	  do	  Açu	  se	  expressam	  
no	  texto	  a	  partir	  da	  saga	  do	  personagem	  Pantinha.	  É	  por	  meio	  dos	  anseios	  e	  ações	  desse	  
personagem	  que	  o	  autor	  apresenta	  ao	  leitor	  a	  Várzea	  do	  Açu	  e	  o	  seu	  contraponto,	  o	  Seridó	  da	  
década	  de	  1920.	  	  
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TÍTULO:	  A	  importância	  da	  pesquisa	  sobre	  os	  Estudos	  Métricos	  da	  Informação	  na	  formação	  do	  
aluno	  do	  Curso	  de	  Biblioteconomia	  

AUTOR:	  FELIPE	  KENNEDY	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  NADIA	  AURORA	  VANTI	  VITULLO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Discute	  a	  importância	  dos	  estudos	  cibermétricos	  para	  a	  análise	  da	  produção	  de	  informação	  e	  
comunicação	  no	  âmbito	  do	  ciberespaço.	  Descreve	  os	  estudos	  métricos	  da	  informação,	  a	  
cibermetria	  e	  a	  ferramenta	  de	  comunicação	  Twitter.	  Emprega	  as	  técnicas	  cibermetricas	  para	  a	  
avaliação	  dos	  twitters	  da	  Biblioteca	  Central	  Zila	  Mamede,	  bibliotecas	  da	  Pontifícia	  
Universidade	  Católica	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  Biblioteca	  da	  Faculdade	  de	  Odontologia	  de	  Bauru	  da	  
Universidade	  de	  São	  Paulo,	  Biblioteca	  de	  São	  Paulo,	  Biblioteca	  Florestan	  Fernandes,	  Biblioteca	  
da	  Faculdade	  de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo,	  Biblioteca	  da	  Escola	  
de	  Comunicações	  e	  Arte,	  Biblioteca	  Universitária	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Catarina	  e	  
Biblioteca	  Mario	  Henrique	  Simonsen	  da	  Fundação	  Getúlio	  Vargas	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  Utiliza	  os	  
recursos	  web	  para	  a	  coleta	  de	  dados	  quantitativos	  referentes	  às	  informações	  trocadas	  entre	  os	  
internautas	  por	  meio	  da	  rede	  social	  twitter.	  Constata	  que	  entre	  os	  anos	  de	  2010	  e	  o	  primeiro	  
semestre	  de	  2011	  houve	  um	  aumento	  significativo	  na	  produção	  de	  comunicação	  por	  meio	  dos	  
twitters	  de	  tais	  bibliotecas.	  
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TÍTULO:	  GESTÃO	  DEMOCRÁTICA	  E	  PROJETO	  POLÍTICO	  PEDAGÓGICO	  DA	  ESCOLA	  PÚBLICA	  

AUTOR:	  RITA	  DE	  CÁSSIA	  DANTAS	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  OTILIA	  MARIA	  ALVES	  DA	  NOBREGA	  ALBERTO	  DANTAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  aborda	  a	  gestão	  escolar	  pública	  contemporânea	  e	  como	  os	  processos	  de	  ensino-‐
aprendizagem	  são	  trabalhados.	  A	  metodologia	  analisa	  os	  discursos	  dos	  gestores	  a	  partir	  de	  
entrevistas	  e	  documentos	  oficiais	  (Projeto	  Político	  Pedagógico)	  de	  duas	  escolas	  públicas.	  A	  
escola	  01	  localiza-‐se	  no	  município	  de	  Caicó/RN	  e	  a	  escola	  02	  em	  Serra	  Negra	  do	  Norte/RN.	  A	  
pesquisa	  fundamenta-‐se	  em	  Dourado	  (2001),	  no	  livro	  intitulado	  ?Progestão:	  como	  promover,	  
articular	  e	  evoluir	  a	  ação	  das	  pessoas	  no	  processo	  de	  gestão	  escolar??;	  em	  Libâneo	  (2009),	  na	  
obra	  ?Educação	  escolar:	  políticas,	  estrutura	  e	  organização?;	  em	  Veiga	  (1995),	  no	  livro	  ?Projeto	  
político-‐pedagógico:	  uma	  construção	  possível?;	  entre	  outros	  autores	  e	  obras.	  Constatou-‐se	  
que	  na	  escola	  01	  o	  gestor	  ocupou	  esse	  cargo	  por	  eleição	  direta	  enquanto	  que	  na	  escola	  02	  o	  
gestor	  atua	  por	  indicação	  política.	  No	  discurso	  do	  gestor	  01	  percebe-‐se	  uma	  postura	  
incompatível	  com	  o	  que	  se	  espera	  de	  um	  representante	  eleito	  democraticamente,	  pois	  sua	  
visão	  de	  gestão	  educacional	  prevalece	  à	  opacidade	  ao	  tomar	  decisões	  sem	  considerar	  a	  prática	  
da	  escola.	  O	  gestor	  02	  mostrou-‐se	  consciente	  de	  seu	  papel	  demonstrando	  segurança	  acerca	  da	  
gestão	  escolar	  participativa.	  Os	  resultados	  mostram	  que	  a	  eleição	  direta	  para	  gestor	  não	  
garante,	  sozinha,	  a	  gestão	  democrática.	  É	  preciso	  que	  o	  gestor	  possua	  um	  conjunto	  de	  saberes	  
pedagógicos	  aliados	  à	  cultura	  da	  escola	  capaz	  de	  promover	  uma	  gestão	  consciente	  e	  
democrática.	  
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TÍTULO:	  SABERES	  DOCENTES:	  UM	  MERGULHO	  NOS	  ANOS	  60	  EM	  CAICÓ/RN	  

AUTOR:	  FRANCINAIDE	  ALVES	  DOS	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  OTILIA	  MARIA	  ALVES	  DA	  NOBREGA	  ALBERTO	  DANTAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  trata	  dos	  saberes	  docentes	  evidenciados	  na	  prática	  educativa	  de	  professores	  da	  
Educação	  Básica	  do	  município	  de	  Caicó/RN	  atuantes	  na	  década	  de	  1960.	  Situa,	  também,	  a	  
tendência	  pedagógica	  ali	  presente	  e	  reconhecida	  pela	  História	  da	  Educação	  brasileira.	  A	  
Finalidade	  do	  estudo	  vem	  configurar	  as	  práticas	  de	  professores	  da	  Educação	  Básica	  desta	  
época	  para	  compreender	  suas	  concepções	  didáticas	  sobre	  ensino	  e	  aprendizagem.	  O	  Quadro	  
teórico	  foca	  nos	  saberes	  docentes,	  na	  política	  e	  na	  História	  da	  Educação	  brasileira	  e	  
norteriograndense,	  bem	  como	  na	  prática	  docente	  contemporânea.	  Dentre	  outros	  estudos	  vale	  
destacar	  a	  legislação	  vigente	  nos	  anos1960.	  A	  Metodologia	  está	  pautada	  na	  Pesquisa	  
qualitativa	  com	  a	  aplicação	  de	  entrevistas	  com	  alguns	  professores	  que	  desenvolveram	  seus	  
saberes	  docentes	  na	  Educação	  Básica	  caicoense	  dos	  anos	  1960.	  Para	  interpretar	  e	  
compreender	  os	  discursos	  oriundos	  das	  entrevistas	  e	  dos	  documentos	  oficiais	  utiliza-‐se	  da	  
análise	  de	  discursos	  e	  da	  História	  de	  vida.	  Como	  resultado	  e	  conclusão	  constata-‐se	  que	  os	  
saberes	  docentes	  são	  variáveis	  conforme	  a	  história	  de	  vida	  e	  do	  contexto	  em	  que	  se	  configura	  
cada	  educador.	  A	  formação	  profissional	  impulsiona	  o	  seu	  fazer	  docente,	  embora	  que	  a	  cultura	  
local	  e	  global	  também	  o	  influencie.	  As	  concepções	  de	  ensino	  e	  de	  aprendizagem	  são	  frutos	  
desse	  arcabouço	  de	  impressões	  construídas	  pelo	  educador	  ao	  longo	  de	  sua	  vida	  profissional.	  
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TÍTULO:	  A	  COMPETÊNCIA	  PARA	  DOCÊNCIA:	  SENTIDOS	  DADOS	  POR	  DISCENTES	  DO	  CURSO	  DE	  
PEDAGOGIA	  (UFRN)	  

AUTOR:	  THAISSA	  DE	  MELO	  FREIRES	  

ORIENTADOR:	  ROSALIA	  DE	  FATIMA	  E	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Nesta	  pesquisa	  analisamos	  os	  sentidos	  do	  que	  é	  ser	  um	  professor	  competente,	  tendo	  como	  
unidade	  de	  referencia	  principal,	  nossas	  experiências	  formativas	  e	  falas	  de	  alunos	  em	  formação	  
inicial	  do	  curso	  de	  Pedagogia	  na	  UFRN/Campus	  de	  Natal.	  Para	  isso,	  partimos	  da	  seguinte	  
questão:	  quais	  são	  os	  sentidos	  dados	  à	  competência	  para	  docência,	  durante	  o	  processo	  de	  
formação	  inicial,	  de	  discentes	  do	  Curso	  de	  Pedagogia?	  Pressupomos	  que	  os	  sentidos	  sobre	  o	  
que	  corresponde	  ser	  competente	  para	  docência	  se	  alteram	  durante	  o	  processo	  de	  formação	  
inicial	  e	  objetivamos	  compreender	  concepções	  dadas	  à	  competência	  para	  docência	  pelos	  
discentes	  em	  formação	  inicial.	  Como	  metodologia,	  utilizamos	  o	  relato	  auto-‐reflexivo	  bem	  
como,	  falas	  de	  dois	  discentes	  do	  Curso	  de	  Pedagogia	  ?	  em	  estagio	  inicial	  e	  outro	  em	  estágio	  
final.	  Por	  meio	  de	  entrevistas	  gravadas,	  registradas	  e	  interpretadas	  a	  partir	  dos	  princípios	  da	  
Entrevista	  Compreensiva	  (KAUFMANN,	  1997;	  SILVA,	  2006)	  percebemos	  que:	  O	  modelo	  de	  
professor	  competente	  se	  faz	  mediante	  as	  rupturas	  do	  laço	  simbólico	  da	  imagem	  do	  professor	  
(AUGÉ,	  1997,1999).	  Neste	  contexto,	  alunos	  são	  incentivados	  a	  desenvolver	  suas	  competências	  
para	  a	  docência,	  contudo,	  os	  sentidos	  sobre	  o	  que	  é	  ser	  competente	  se	  transformam	  durante	  o	  
processo	  por	  estarem	  ligados	  às	  experiências	  formativas	  de	  cada	  pessoa,	  as	  suas	  pertenças	  
sociais	  e	  a	  aquisição	  de	  conhecimentos	  teóricos.	  
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TÍTULO:	  A	  leitura	  e	  os	  recursos	  didáticos	  de	  matemática:	  uma	  análise	  à	  luz	  dos	  PCN	  de	  
Matemática	  dos	  Anos	  iniciais	  do	  Ensino	  Fundamental	  

AUTOR:	  THAÍSE	  DE	  SANTANA	  LOPES	  

ORIENTADOR:	  CLAUDIANNY	  AMORIM	  NORONHA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Na	  perspectiva	  de	  colaborar	  com	  a	  prática	  do	  professor	  que	  ensina	  matemática	  nos	  anos	  
iniciais	  do	  Ensino	  Fundamental,	  o	  estudo	  desenvolvido	  teve	  como	  objetivo	  analisar	  como	  está	  
sendo	  recomendado	  o	  trabalho	  com	  a	  leitura,	  a	  escrita	  e	  a	  resolução	  de	  problemas	  nos	  
documentos	  oficiais	  que	  norteiam	  o	  currículo/ensino	  dos	  anos	  iniciais	  do	  Ensino	  Fundamental.	  
Para	  análise	  e	  interpretação	  dos	  dados	  optamos	  por	  uma	  pesquisa	  nos	  documentos	  oficiais	  do	  
Ministério	  da	  Educação	  Cultura	  e	  Desporto	  (MEC),	  como:	  Parâmetros	  Curriculares	  Nacionais	  de	  
Matemática	  dos	  Anos	  Iniciais	  (PCN);	  Parâmetros	  Curriculares	  Nacionais	  de	  Língua	  Portuguesa	  
dos	  Anos	  Iniciais	  (PCN),	  no	  que	  preconiza	  em	  relação	  à	  leitura	  e	  escrita	  no	  ensino	  de	  
matemática,	  o	  Referencial	  Curricular	  Nacional	  para	  a	  Educação	  Infantil,	  volume	  III	  (RCNEI);	  as	  
Diretrizes	  Curriculares	  Nacionais	  da	  Educação	  Infantil	  DCNEI);	  os	  Referenciais	  Curriculares	  para	  
os	  Anos	  Iniciais	  do	  Ensino	  Fundamental	  (RCEF)	  da	  Cidade	  de	  Natal;	  o	  Programa	  Nacional	  do	  
Livro	  Didático	  (PNLD),	  além	  do	  Guia	  de	  Livros	  Didáticos	  de	  Matemática	  (GLD).	  	  Os	  resultados	  
obtidos	  nos	  apontam	  que	  apesar	  de	  ser	  bastante	  focado	  o	  uso	  da	  leitura	  escrita	  e	  resolução	  de	  
problemas	  há	  lacunas	  que	  precisam	  ser	  preenchidas	  nos	  documentos	  em	  relação	  a	  um	  
trabalho	  interdisciplinar	  nas	  áreas	  do	  Ensino	  da	  Matemática	  e	  o	  Ensino	  da	  Língua	  Portuguesa	  
em	  como	  propor	  seu	  desenvolvimento	  nas	  salas	  de	  aula.	  
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Resumo:	  	  

	  

Através	  do	  presente	  trabalho	  abordamos	  temas	  relativos	  à	  ação	  de	  improbidade	  
administrativa	  e	  que	  são	  extremamente	  discutidos	  na	  doutrina	  e	  jurisprudência	  brasileiras.	  O	  
objetivo	  central	  foi	  demonstrar	  como	  alguns	  institutos	  da	  ação	  de	  improbidade	  vêm	  sendo	  
compreendidos	  e	  aplicados.	  Procuramos	  evidenciar	  que,	  mesmo	  após	  vintes	  anos	  de	  vigência	  
da	  Lei	  n.	  8.429/92,	  ainda	  existem	  muitas	  discussões	  sobre	  a	  ação	  de	  improbidade,	  as	  quais	  são	  
derivadas	  de	  falta	  de	  um	  estudo	  aprofundado	  sobre	  o	  assunto,	  bem	  como	  da	  falta	  de	  um	  
código	  para	  organizar	  o	  sistema	  da	  tutela	  coletiva.	  Verificamos	  que	  a	  lei	  de	  improbidade	  é	  
perfeitamente	  compatível	  com	  a	  Constituição	  da	  República,	  analisando,	  inclusive,	  os	  principais	  
argumentos	  suscitados	  em	  uma	  ação	  direta	  de	  inconstitucionalidade	  na	  qual	  se	  pretendia	  ver	  
declara	  a	  inconstitucionalidade	  de	  vários	  dispositivos	  da	  referida	  legislação.	  Identificamos	  a	  
natureza	  jurídica	  das	  sanções	  por	  ato	  de	  improbidade	  e	  ponderamos	  como	  elas	  devem	  ser	  
aplicadas	  pelo	  Poder	  Judiciário.	  Ademais,	  por	  meio	  de	  um	  estudo	  mais	  detalhado	  dos	  
elementos	  das	  ações	  de	  improbidade	  e	  da	  ação	  civil	  pública,	  verificamos	  que	  tais	  instrumentos	  
processuais	  não	  são	  coincidentes.	  Por	  fim,	  fizemos	  uma	  reflexão	  sobre	  os	  verdadeiros	  
legitimados	  para	  a	  propositura	  da	  ação	  de	  improbidade	  administrativa.	  O	  presente	  trabalho	  foi	  
desenvolvido	  através	  da	  leitura	  de	  doutrinas	  mais	  especializadas	  na	  temática	  aqui	  abordada	  e	  
também	  de	  debates	  entre	  o	  professor	  orientar	  e	  aluno	  orientando.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  é	  integrante	  de	  um	  grupo	  nacional,	  cadastrado	  no	  CNPq	  e	  coordenado	  pela	  Prof.	  
Rosa	  Fátima	  da	  UNESP	  de	  Araraquara.	  Trata-‐se	  de	  investigação	  da	  História	  da	  Educação	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte	  do	  final	  do	  século	  XIX	  (1889)	  quando	  do	  advento	  da	  República	  e	  as	  práticas	  
ditas	  modernas	  introduzidas	  na	  educação	  até	  o	  ano	  de	  1961	  com	  a	  nova	  LDB.	  Parte	  dos	  
conceitos	  de	  Memória	  e	  de	  História	  (HALBWACHS,	  LE	  GOFF),	  e	  tem	  como	  objetivo	  contribuir	  
com	  a	  produção	  historiográfica	  brasileira,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  memória	  das	  formas	  de	  
atuação	  de	  agentes	  e	  instituições	  sociais	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte;	  estudar	  a	  ação	  educativa	  de	  
instituições,	  através	  de	  programas	  e	  projetos	  desenvolvidos	  juntos	  as	  populações	  dos	  
municípios	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  particular	  no	  âmbito	  da	  educação,	  analisando	  a	  
história	  de	  instituições	  educacionais	  e	  agentes	  sociais	  instauradores	  de	  práticas	  educativas	  
inovadoras.	  Para	  tanto,	  serão	  consultados	  Bancos	  de	  Teses,	  acervos	  pessoais,	  Instituições	  
educacionais	  e	  históricas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  historiográfia	  educacional;	  práticas	  didático-‐pedagógicas	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0919	  

TÍTULO:	  A	  Religiosidade	  e	  sua	  atuação	  em	  Felipe	  Camarão	  	  

AUTOR:	  JÉSSICA	  CÁSSIA	  BARBOSA	  

ORIENTADOR:	  ORIVALDO	  PIMENTEL	  LOPES	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  aborda	  a	  problemática	  da	  atuação	  dos	  quadros	  religiosos,	  sobretudo	  
evangélicos,	  no	  bairro	  de	  Felipe	  Camarão.	  Este	  bairro	  da	  zona	  oeste	  de	  Natal	  -‐	  RN	  sofre	  com	  
um	  contexto	  de	  significativa	  violência	  e	  marginalização	  no	  espaço	  público	  local.	  Concomitante	  
a	  isto,	  a	  presença	  das	  Igrejas	  Evangélicas	  também	  é	  intensa.	  Nossa	  questão	  é	  em	  torno	  do	  
modo	  como	  as	  igrejas	  vem	  atuando	  no	  bairro,	  o	  que	  elas	  podem	  diante	  desse	  quadro	  -‐	  a	  fim	  
de	  tornar	  as	  problemáticas	  e	  o	  próprio	  bairro	  mais	  visível	  -‐,	  e	  quais	  as	  questões	  relacionadas	  
que	  as	  impede	  de	  buscarem	  uma	  face	  social	  e	  de	  atuarem	  em	  parcerias.	  Para	  tanto,	  nesta	  fase	  
da	  pesquisa,	  fizemos	  novo	  mapeamento	  da	  presença	  das	  igrejas	  evangélicas	  em	  Felipe	  
Camarão	  e	  procuramos	  estar	  presentes	  em	  algumas	  das	  atividades	  promovidas	  por	  estas.	  
Através	  das	  parcerias	  cognitivas,	  abordagem	  epistemológica	  por	  nós	  desenvolvida,	  buscamos	  
levantar	  nossas	  questões	  e	  hipóteses.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  processo	  de	  modernização	  e	  avanço	  do	  capitalismo	  manifesta	  na	  sociedade	  brasileira	  uma	  
ordem	  social	  anti-‐civilizatória	  decorrente	  de	  uma	  relação	  de	  exploração,	  opressão	  e	  
dominação	  do	  capital	  sobre	  o	  trabalho.	  Nesse	  sentido,	  a	  expansão	  da	  sociedade	  capitalista	  é	  
determinada	  sobre	  as	  mais	  diferentes	  atividades,	  entre	  as	  quais	  se	  destacam	  os	  elevados	  
investimentos	  na	  produção	  de	  bens	  e	  de	  capital,	  estabelecendo	  um	  mundo	  de	  mercadorias,	  
considerada	  existência	  molecular	  do	  sistema	  capitalista.	  A	  dinâmica	  específica	  do	  capital	  
determina	  elementarmente	  à	  relação	  capital/trabalho	  sob	  o	  viés	  da	  exploração,	  tornando	  
diminuta	  a	  relação	  do	  trabalhador	  com	  o	  que	  ele	  produz	  por	  meio	  do	  processo	  da	  
expropriação,	  o	  qual	  "se	  opera	  pela	  ação	  das	  leis	  imanentes	  à	  própria	  produção	  capitalista,	  
pela	  centralização	  dos	  capitais"	  (MARX,	  p.	  881,	  1994).	  Assim,	  o	  capitalismo	  que	  se	  funda	  sobre	  
a	  propriedade	  privada	  intensifica	  um	  processo	  de	  modernização,	  o	  qual	  se	  funda	  na	  produção	  
e	  reprodução	  da	  desigualdade	  social,	  revelada,	  por	  exemplo,	  no	  contexto	  do	  acentuado	  
processo	  de	  precarização	  do	  trabalho,	  aumento	  da	  violência	  e	  alto	  índice	  de	  desemprego.	  Os	  
indivíduos	  têm	  agravada	  suas	  condições	  de	  vida	  e	  de	  trabalho,	  sobretudo,	  se	  considerarmos	  
que	  ao	  propagar	  a	  ideologia	  neoliberal,	  o	  Estado	  se	  desresponsabiliza	  de	  forma	  crescente	  com	  
atividades	  essenciais	  como	  exemplo	  a	  saúde	  e	  educação,	  aguçando	  as	  diversas	  faces	  da	  
questão	  social,	  especificamente	  a	  violência	  desenvolvida	  no	  âmbito	  social.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  se	  vinculou	  ao	  Grupo	  de	  Estudos	  e	  Pesquisas	  Trabalho,	  Ética	  e	  Direitos	  do	  
Departamento	  e	  do	  programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Serviço	  Social	  e	  teve	  como	  objeto	  a	  
análise	  dos	  desafios,	  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.	  
Esperamos	  com	  os	  resultados	  contribuir	  no	  fortalecimento	  do	  ensino	  da	  graduação	  e	  da	  pós-‐
graduação	  em	  Serviço	  Social	  e	  no	  exercício	  profissional	  na	  perspectiva	  de	  sistematizar	  
resultados	  e	  indicações	  capazes	  de	  favorecer	  a	  reflexão	  crítica,	  especialmente	  no	  
entendimento	  da	  ética	  e	  dos	  direitos	  humanos	  e	  suas	  contradições	  que	  tendem	  a	  se	  explicitar	  
no	  universo	  profissional.	  Consideramos	  a	  complexidade	  dos	  desafios	  institucionais,	  a	  direção	  
social	  da	  profissão	  e	  a	  valorização	  do	  projeto	  ético-‐político-‐profissional.	  Por	  fim,	  podemos	  
admitir	  que	  os	  estudos	  realizados	  possibilitaram	  cumprir	  os	  objetivos	  elencados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  tem	  por	  objetivo	  apresentar	  algumas	  considerações	  levantadas	  ao	  longo	  
da	  pesquisa	  acerca	  da	  arte	  e	  do	  espaço,	  pensados	  a	  partir	  dos	  textos	  do	  filósofo	  alemão	  Martin	  
Heidegger	  (1889	  ?	  1976),	  bem	  como	  dos	  escritos	  e	  obras	  do	  escultor	  basco	  Eduardo	  Chillida	  
(1924	  ?	  2002),	  tendo	  como	  principal	  texto	  norteador	  a	  obra	  ?Arte	  e	  Espaço"	  (Die	  Kunst	  und	  der	  
Raum),	  que	  o	  filósofo	  alemão	  dedicou	  ao	  referido	  escultor	  em	  1969	  após	  um	  enriquecedor	  
encontro	  no	  ano	  anterior	  ao	  da	  publicação	  durante	  uma	  exposição	  de	  Eduardo	  Chillida	  no	  
museu	  de	  Zürich.	  Nesta	  obra,	  Heidegger	  dedica-‐se	  a	  analisar	  o	  lugar	  da	  escultura	  moderna	  
frente	  ao	  conceito	  de	  espaço,	  delineado	  na	  modernidade,	  julgando	  oportuno	  questionar	  se	  há	  
nesse	  modo	  de	  produção	  artística,	  a	  indicação	  de	  um	  sentido	  que	  supera	  o	  aspecto	  
mensurável	  da	  espacialidade.	  Em	  outros	  termos,	  o	  texto	  heideggeriano	  questiona	  se	  a	  
escultura	  moderna	  e	  contemporânea	  guarda	  em	  sua	  produção	  um	  sentido	  existencialmente	  
próprio	  do	  ser-‐no-‐mundo.	  O	  filósofo	  Martin	  Heidegger	  discorre	  acerca	  do	  espaçamento	  como	  
uma	  liberação	  de	  lugares	  e	  de	  instalação	  de	  regiões,	  questões	  de	  fundamental	  importância	  
para	  a	  compreensão	  da	  produção	  humana	  e	  de	  sua	  relação	  com	  a	  utilização	  do	  espaço	  em	  
contraste	  com	  o	  domínio	  técnico-‐científico.	  Após	  uma	  análise	  sobre	  o	  entrar	  em	  jogo	  do	  
espaço,	  percebe-‐se	  que	  a	  escultura	  consiste	  numa	  incorporação	  que	  pôe-‐em-‐obra	  lugares,	  e	  
com	  estes	  uma	  abertura	  de	  regiões	  para	  uma	  possível	  habitação	  dos	  homens	  e	  uma	  possível	  
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Resumo:	  	  

	  

Mestre	  Eckhart	  é	  um	  autor	  fundamental	  para	  o	  diálogo	  entre	  as	  filosofias	  ocidental	  e	  oriental.	  
Trata-‐se	  de	  um	  autor	  que	  recolhe	  os	  conceitos	  fundamentais	  do	  neoplatonismo,	  a	  partir	  dos	  
quais	  os	  japoneses	  puderam	  instaurar	  um	  diálogo	  com	  o	  ocidente	  e	  a	  sua	  mística.	  Este	  plano	  
centra-‐se,	  particularmente,	  na	  obra	  de	  Keiji	  Nishitani,	  procurando	  evidenciar	  a	  interpretação	  
deste	  pensador	  japonês.	  A	  pesquisa	  baseia-‐se	  na	  leitura	  de	  fontes	  e	  comentadores	  além	  de	  
reuniões	  com	  o	  orientador	  e	  a	  equipe.	  Nishitani,	  filósofo	  seguidor	  da	  Escola	  de	  Kyoto,	  sob	  
influência	  heideggeriana,	  buscou	  em	  seus	  estudos	  uma	  aproximação	  com	  o	  pensamento	  
ocidental,	  existencial.	  Como	  não	  há	  epoché	  fenomenológica	  transcultural,	  não	  se	  pode	  pôr	  
entre	  parênteses	  suas	  concepções	  mais	  profundas;	  a	  tradição	  Zen	  Budista	  não	  nega	  nem	  
afirma	  Deus,	  preconiza	  um	  rito	  que	  não	  é	  ateu,	  nem	  niilista,	  enfatiza	  o	  apofatismo	  teológico,	  
simplesmente	  recusa	  uma	  palavra	  supérflua,	  uma	  pergunta	  lesiva	  e	  indevida,	  tentativas	  
ilusórias.	  O	  silêncio	  como	  resposta	  à	  transcendência.	  Reconhece	  a	  presença	  de	  Deus	  em	  toda	  a	  
criação,	  em	  sintonia	  com	  a	  mística	  de	  Eckhart.	  Reapropia-‐se	  da	  idéia	  de	  um	  Deus	  mais	  além	  de	  
Deus,	  do	  Deus	  vazio	  de	  todas	  as	  coisas,	  ou	  seja,	  da	  deidade,	  enquanto	  uma	  divindade	  
elemental.	  A	  idéia	  eckhartiana	  de	  desprendimento	  é	  empregada	  para	  representar	  a	  
subjetividade	  que	  emerge	  da	  morte	  absoluta	  do	  ego,	  o	  que	  faculta	  a	  experiência	  de	  unidade	  
com	  Deus,	  a	  presença	  do	  mistério	  que	  se	  afirma	  no	  vazio.	  
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Resumo:	  	  

	  

Estudo	  da	  lógica	  silogistica	  	  e	  sua	  evolução	  baseando-‐se	  em	  Aristóteles,	  Gensler	  e	  Salmon.	  
Explicitação	  do	  teste	  de	  validade	  dos	  argumentos	  silogisticos	  através	  do	  ?teste-‐estrela?	  criado	  
por	  Gensler,	  e	  de	  que	  forma	  o	  teste	  foi	  desenvolvido	  seguido	  dos	  passos	  fundamentais	  para	  
aplicação.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  da	  pesquisa	  ?Hip	  Hop	  Engajado:	  Jovens	  Mulheres	  e	  micropolítica?	  é	  entender	  o	  
conceito	  de	  micropolítica	  nos	  grupos	  de	  jovens	  mulheres	  rappers	  engajadas	  em	  uma	  dinâmica	  
que	  elas	  caracterizam	  como	  "movimento	  hip	  hop".	  Tal	  dinâmica	  é	  analisada	  a	  partir	  das	  
contribuições	  teóricas	  de	  Deleuze	  &	  Guattari	  (1996),	  e	  norteado	  pelas	  noções	  de	  engajamento,	  
inventividade,	  resistência	  e	  subjetividade,	  onde	  outros	  autores	  intervêm	  na	  análise.	  
Entendemos	  que	  o	  movimento	  hip	  hop	  se	  afirma	  para	  mulheres	  como	  uma	  possibilidade	  de	  
enfrentamento	  à	  condição	  de	  exclusão	  social,	  política,	  econômica	  e	  até	  cultural,	  e	  que	  as	  
expressões	  artísticas	  seriam	  estratégias	  para	  relatar	  e	  protestar	  essas	  condições,	  sejam	  elas	  no	  
tom	  de	  reivindicação	  pelos	  direitos	  das	  mulheres	  ou	  na	  luta	  pelos	  direitos	  da	  ?periferia?.	  Tal	  
atitude	  se	  inscreve	  no	  que	  Deleuze	  &	  Guattari	  denominam	  de	  micropolítica,	  isto	  é,	  uma	  
política	  da	  vida	  que	  não	  subsume	  a	  condição	  de	  submissão	  ou	  da	  violência,	  porque	  novas	  
formas	  de	  subjetividade	  podem	  emergir	  fora	  de	  um	  modelo	  de	  subjetividade	  padrão.	  Por	  fim,	  
compreendemos	  que	  existe	  uma	  abertura	  dentro	  do	  movimento	  hip	  hop	  para	  se	  repensar	  
essas	  questões	  das	  mulheres,	  que	  apontam	  para	  uma	  perspectiva	  de	  mudança.	  Esta	  poderia	  
vir	  a	  indicar	  algo	  mais	  amplo	  na	  sociedade:	  ?processos	  de	  transformação	  que	  se	  dão	  em	  
diferentes	  campos	  de	  experimentação	  social	  às	  vezes	  podem	  ser	  mínimos,	  e	  no	  entanto,	  
constituir	  o	  início	  de	  uma	  mutação	  muito	  maior.	  Ou	  não?	  (GUATTARI	  &	  ROLNIK,	  2010).	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  estudos	  da	  linguagem	  e	  a	  organização	  de	  parâmetros	  para	  o	  ensino,	  como	  os	  PCNS	  e	  o	  
PNLD,	  vêm	  contribuindo	  para	  a	  evolução	  e	  aprimoramento	  dos	  materiais	  didáticos	  utilizados	  
para	  o	  ensino	  de	  língua	  materna.	  Por	  isso,	  os	  livros	  didáticos,	  hoje,	  deixaram	  de	  ser	  banco	  de	  
atividades	  didáticas	  para	  cumprir	  o	  papel	  de	  um	  projeto	  de	  ensino-‐	  aprendizagem	  com	  
pressupostos	  teórico-‐metodológicos	  específicos	  e	  organizados	  a	  fim	  de	  atender	  as	  
competências	  necessárias	  tanto	  para	  o	  ambiente	  escolar,	  como	  também	  para	  a	  vida.	  
Concernente	  a	  essas	  questões,	  propomos	  para	  este	  trabalho	  uma	  análise	  comparativa	  entre	  o	  
que	  propõe	  o	  aporte	  teórico	  adotado	  e	  a	  efetiva	  prática	  do	  aluno	  nos	  capítulos	  destinados	  à	  
leitura	  e	  à	  produção	  de	  texto	  da	  coleção	  de	  livros	  didáticos	  do	  Ensino	  Médio	  ?Português:	  
contexto,	  interlocução	  e	  sentido?	  de	  Abaurre	  et	  al	  (2010).	  Para	  tanto,	  utilizamos,	  como	  
norteadores	  teóricos,	  as	  reflexões	  de	  Bakhtin	  (2010)	  sobre	  gênero	  discursivo,	  Coracini	  (1999)	  
Rojo	  (2003)	  e	  Batista	  (2003)	  acerca	  do	  livro	  didático.	  Ademais,	  trata-‐se	  de	  uma	  investigação	  de	  
natureza	  qualitativa-‐interpretativista	  e	  se	  insere	  na	  área	  de	  Linguística	  Aplicada	  e	  faz	  parte	  de	  
um	  projeto	  maior	  intitulado	  ?Gênero	  Discursivo:	  circulação,	  produção	  e	  análise	  em	  sala	  de	  
aula?	  que	  visa	  a	  fazer	  uma	  análise	  dos	  livros	  didáticos	  de	  Língua	  Portuguesa	  desenvolvida	  por	  
integrantes	  do	  Grupo	  de	  pesquisa	  ?Práticas	  discursivas	  na	  contemporaneidade?.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  livro	  didático	  (LD),	  em	  diferentes	  áreas,	  quase	  sempre,	  é	  referência	  única	  para	  as	  atividades	  
de	  leitura	  e	  de	  escrita	  em	  sala	  de	  aula	  do	  ensino	  básico.	  Assim,	  construir	  conhecimento	  sobre	  
esse	  material	  se	  mostra	  relevante,	  na	  medida	  em	  que	  a	  escola	  assume	  o	  compromisso	  de	  
formar	  leitores	  e	  escritores	  proficientes.	  Ademais,	  tais	  práticas	  não	  são	  prerrogativas	  apenas	  
da	  área	  de	  linguagem	  (Língua	  Portuguesa),	  uma	  vez	  que	  se	  divide,	  em	  todas	  as	  áreas,	  um	  
objeto	  comum,	  que	  é	  o	  texto,	  seja	  ele	  explorado	  nas	  atividades	  de	  leitura	  ou	  nas	  atividades	  de	  
escrita.	  O	  LD,	  assim,	  constitui-‐se	  em	  objeto	  de	  investigação	  que	  permitirá	  a	  análise	  das	  
concepções	  de	  leitura	  e	  de	  escrita	  que	  circulam	  nesse	  material	  como	  também	  constatar	  se	  
essas	  concepções	  se	  concretizam	  nas	  atividades	  presentes	  no	  livro.	  Além	  disso,	  a	  pesquisa	  
apontará	  se	  as	  atuais	  orientações	  para	  a	  leitura	  e	  a	  escrita,	  para	  que	  elas	  se	  constituam	  em	  
práticas	  situadas	  e	  direcionadas,	  são	  contempladas	  nos	  manuais	  analisados	  de	  diferentes	  
áreas.	  Para	  orientar	  essa	  pesquisa,	  existe	  uma	  questão	  norteadora:	  quais	  são	  as	  concepções	  de	  
leitura	  e	  escrita	  nos	  LD	  de	  História	  e	  Geografia?	  A	  pesquisa	  se	  orienta	  por	  uma	  abordagem	  
qualitativa	  dos	  dados	  e	  se	  insere	  na	  área	  de	  Linguística	  Aplicada	  que	  considera	  a	  linguagem	  
como	  dialógica,	  histórica	  e	  construída	  na	  interação	  intersubjetiva,	  ancorada	  nas	  concepções	  de	  
BAKHTIN	  (2003),	  bem	  como	  na	  concepção	  de	  SCHAFFER	  (2006)	  sobre	  a	  leitura	  e	  a	  escrita	  nas	  
diversas	  áreas	  do	  conhecimento.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Leitura;	  Escrita;	  História;	  Geografia;	  Livro	  didático	  	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS0933	  

TÍTULO:	  Assistência	  social	  e	  caridade:	  afirmação	  de	  direitos	  e	  cultura	  do	  atraso	  na	  construção	  
da	  política	  de	  assistência	  social	  em	  Natal	  

AUTOR:	  WANESSA	  ELIANA	  DE	  MEDEIROS	  RODRIGUES	  

ORIENTADOR:	  IRIS	  MARIA	  DE	  OLIVEIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  pretende	  discutir	  que	  tipo	  de	  motivação	  impulsiona	  a	  criação	  de	  
entidades	  de	  assistência	  social	  em	  Natal/RN	  uma	  vez	  constatada	  o	  grande	  número	  dessas	  
entidades	  cadastradas	  no	  Conselho	  Municipal	  de	  Assistência	  Social	  ?	  CMAS	  do	  referido	  
município.	  Tem	  como	  objetivo	  geral	  apreender	  qual	  concepção	  de	  direito	  motiva	  a	  criação	  de	  
entidades	  prestadoras	  de	  serviços	  na	  área	  da	  assistência	  social	  em	  Natal/RN;	  e	  como	  objetivos	  
específicos	  resgatar	  como	  se	  constituiu	  historicamente	  o	  direito	  social	  na	  sociedade	  brasileira;	  
analisar	  em	  que	  medida	  as	  entidades	  de	  assistência	  social	  em	  Natal/RN	  contribuem	  para	  a	  
construção	  ou	  o	  retardamento	  do	  direito	  social;	  situar	  o	  lugar	  ocupado	  pelas	  entidades	  de	  
assistência	  social	  em	  Natal/RN	  dentro	  da	  rede	  de	  serviços	  socioassistenciais;	  discutir	  em	  que	  
medida	  as	  entidades	  de	  assistência	  social	  reforçam	  a	  hegemonia	  burguesa.	  Para	  tanto,	  realiza	  
revisão	  bibliográfica	  acerca	  da	  temática	  e	  pesquisa	  documental,	  em	  seguida	  a	  sistematização	  e	  
interpretação	  de	  dados	  primários	  obtidos	  através	  de	  questionários	  aplicados	  em	  trinta	  e	  cinco	  
entidades	  de	  assistência	  social	  em	  Natal/RN	  na	  pesquisa	  ?Assistência	  Social	  e	  caridade:	  
afirmação	  de	  direitos	  e	  cultura	  do	  atraso	  na	  política	  de	  assistência	  social	  em	  Natal/RN?.	  Por	  
fim,	  analisa	  que	  concepção	  de	  direito	  tem	  norteado	  as	  entidades	  de	  assistência	  social,	  já	  que	  a	  
assistência	  social	  é	  marcada	  por	  práticas	  de	  benemerência	  advindas	  do	  legado	  filantrópico	  no	  
atendimento	  das	  necessidades	  sociais.	  
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TÍTULO:	  INTRODUÇÃO	  À	  MICRO-‐HISTÓRIA	  NO	  SERIDÓ	  DO	  SÉCULO	  XIX	  
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ORIENTADOR:	  ALMIR	  DE	  CARVALHO	  BUENO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  tem	  por	  finalidade	  apresentar	  o	  desenvolvimento	  do	  plano	  de	  trabalho	  
?Introdução	  à	  micro-‐história	  no	  Seridó	  do	  século	  XIX?	  que	  faz	  parte	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  
?Fontes	  para	  uma	  micro-‐história	  do	  Seridó	  (1850-‐1930)?	  ?	  iniciado	  em	  2010	  e	  que	  está	  em	  
andamento	  ?	  coordenado	  pelo	  professor	  Almir	  de	  Carvalho	  Bueno.	  Conforme	  proposto	  no	  
plano	  de	  trabalho,	  o	  projeto	  está	  conseguindo	  colocar	  alunos	  de	  graduação	  em	  contato	  com	  as	  
fontes	  cartoriais	  ?	  processos-‐crime	  ?	  e	  os	  jornais	  do	  período,	  ambos	  existentes	  no	  Laboratório	  
de	  Documentação	  Histórica	  (LABORDOC)	  do	  CERES/Caicó/UFRN;	  também	  se	  aprofundaram	  as	  
leituras	  teórico-‐metodológicas	  a	  respeito	  dos	  pressupostos	  da	  micro-‐história	  e	  suas	  
possibilidades	  de	  aplicação	  em	  uma	  região	  do	  sertão	  nordestino	  como	  o	  Seridó	  e,	  ao	  
sistematizar	  os	  dados	  empíricos	  e	  cruzá-‐los	  com	  uma	  bibliografia	  referente	  à	  região,	  foi	  
possível	  redigir	  um	  artigo	  sobre	  a	  mulher	  seridoense	  no	  tocante	  a	  seus	  comportamentos	  e	  
sentimentos	  numa	  perspectiva	  micro-‐histórica.	  	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  a	  reforma	  da	  educação	  escolar,	  como	  parte	  de	  um	  sistema	  societário	  
e	  sócio-‐educacional,	  materializou-‐se	  com	  criação	  do	  Grupo	  Escolar	  Modelo	  ?Augusto	  Severo	  
(Decreto	  nº	  174,	  de	  5	  de	  março	  de	  1908)	  e	  a	  implantação	  de	  uma	  rede	  de	  grupos	  escolares	  e	  
de	  escolas	  primárias	  graduadas	  (escola	  isolada,	  principalmente),	  conforme	  as	  orientações	  da	  
Pedagogia	  Moderna	  e	  no	  seu	  Método	  Intuitivo.	  Ancorado	  na	  abordagem	  metodológica	  sócio-‐
histórica	  da	  forma	  escolar	  sistematizada	  por	  Guy	  Vincent,	  Bernard	  Lahire	  e	  Daniel	  Thin	  (2001),	  
o	  trabalho	  objetiva	  descrever	  a	  socialização	  escolar	  da	  criança	  correlata	  com	  os	  materiais	  
pedagógicos,	  com	  o	  apoio	  de	  uma	  produção	  historiográfica	  que,	  direta	  ou	  transversalmente,	  a	  
discute.	  A	  forma	  escolar	  de	  socialização	  primária	  da	  criança-‐aluno	  tinha	  nos	  materiais	  
pedagógicos	  (artísticos,	  didáticos,	  normativos	  ou	  disciplinares	  e	  utensílios),	  sobremaneira,	  a	  
concretização	  de	  uma	  eficiência	  educativa	  para	  a	  formação	  do	  aluno	  considerando	  uma	  ordem	  
social	  industrial.	  
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TÍTULO:	  Transmissão	  de	  preços	  entre	  os	  mercados	  de	  etanol	  no	  Nordeste	  do	  Brasil:	  uma	  
abordagem	  de	  séries	  temporais	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  elasticidade	  de	  transmissão	  de	  preços	  entre	  
mercados	  espacialmente	  separados	  de	  etanol	  no	  Nordeste	  do	  Brasil.	  Busca-‐se	  avaliar	  o	  grau	  de	  
integração	  entre	  os	  principais	  estados	  produtores	  de	  etanol	  da	  região,	  Alagoas	  e	  Pernambuco,	  
verificando	  se	  existe	  relação	  de	  longo	  prazo	  entre	  os	  preços	  nesses	  dois	  estados,	  isto	  é,	  se	  a	  Lei	  
do	  Preço	  único	  é	  valida.	  Foram	  utilizadas	  séries	  de	  preços	  mensais	  de	  etanol	  anidro	  e	  
hidratado,	  no	  período	  de	  setembro	  de	  2000	  a	  março	  de	  2011.	  O	  procedimento	  metodológico	  
utilizado	  inclui	  testes	  de	  estacionariedade,	  de	  causalidade	  e	  de	  co-‐integração	  das	  séries	  de	  
preço.	  Os	  dados	  foram	  coletados	  junto	  ao	  Centro	  de	  Estudos	  Avançados	  em	  Economia	  
Aplicada	  (CEPEA),	  da	  Escola	  Superior	  Luiz	  de	  Queiroz	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  
(ESALQ/USP),	  para	  o	  etanol	  anidro	  e	  hidratado	  nesses	  estados.	  Os	  resultados	  mostraram	  que	  
Alagoas	  e	  Pernambuco	  fazem	  parte	  de	  um	  mesmo	  mercado	  para	  etanol.	  A	  análise	  das	  
elasticidades	  de	  transmissão	  de	  preços	  indicou	  alta	  taxa	  de	  transmissão	  de	  preços	  entre	  os	  
dois	  mercados,	  tanto	  para	  o	  etanol	  Anidro,	  quanto	  para	  o	  Hidratado,	  apesar	  da	  elasticidade	  do	  
primeiro	  ser	  maior.	  Confirmou-‐se	  que	  os	  mercados	  espacialmente	  separados	  em	  questão	  são	  
co-‐integrados,	  evidenciando	  uma	  integração	  econômica.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  analisar	  a	  elasticidade	  de	  transmissão	  de	  preços	  entre	  os	  
mercados	  de	  etanol	  de	  São	  Paulo	  e	  Alagoas.	  Para	  isto	  utilizou-‐se	  a	  fundamentação	  teórica	  
sobre	  integração	  de	  mercados	  espacialmente	  separados	  e	  Lei	  do	  Preço	  Único.	  O	  procedimento	  
metodológico	  adotado	  inclui	  testes	  de	  estacionariedade	  e	  testes	  de	  co-‐integração	  de	  Engle	  e	  
Granger	  e	  de	  Johansen.	  Foram	  utilizadas	  séries	  de	  preços	  de	  etanol	  anidro	  e	  hidratado	  nos	  
estados	  de	  São	  Paulo	  e	  Alagoas	  no	  período	  de	  janeiro	  de	  2000	  a	  março	  de	  2011.	  Os	  dados	  
foram	  coletados	  junto	  ao	  Centro	  de	  Estudos	  Avançados	  em	  Economia	  Aplicada	  (CEPEA),	  da	  
Escola	  Superior	  Luiz	  de	  Queiroz	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (ESALQ/USP).	  Os	  resultados	  
mostram	  que	  os	  mercados	  de	  etanol	  de	  São	  Paulo	  e	  Alagoas	  são	  co-‐integrados.	  Além	  disso,	  
São	  Paulo	  foi	  considerado	  o	  mercado	  central	  para	  o	  etanol.	  Por	  fim,	  verificou-‐se	  que	  a	  
transmissão	  de	  preços	  entre	  São	  Paulo	  e	  Alagoas	  é	  inelástica,	  uma	  vez	  que	  a	  estimativa	  do	  
coeficiente	  beta,	  que	  mede	  a	  elasticidade	  de	  transmissão	  de	  preços	  entre	  o	  mercado	  central	  e	  
o	  mercado	  secundário,	  foi	  menor	  que	  a	  unidade.	  Não	  foi	  encontrada	  evidência	  de	  integração	  
perfeita	  entre	  os	  mercados	  analisados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  ?Saberes/fazeres	  docentes	  na	  educação	  infantil?	  visa	  compreender	  os	  
saberes/fazeres	  docentes	  que	  são	  requeridos	  das	  professoras	  da	  educação	  infantil	  na	  sua	  
prática	  docente.	  Os	  dados	  preliminares	  trazem	  o	  perfil	  dessas	  profissionais	  a	  partir	  da	  
aplicação	  de	  um	  questionário	  em	  03	  centros	  de	  educação	  infantil	  da	  rede	  municipal	  de	  
Natal/RN.	  Foram	  respondidos	  32	  questionários	  de	  um	  total	  de	  67	  distribuídos.	  Os	  dados	  
mostram	  que	  68,8	  %	  estão	  entre	  31	  a	  50	  anos.	  Isso	  pode	  significar	  uma	  mudança	  no	  perfil	  
docente,	  uma	  vez	  que	  se	  observou	  um	  predomínio	  daquelas	  que	  se	  encontram	  em	  pleno	  vigor	  
profissional,	  diferente	  do	  que	  acontecia,	  quando	  as	  professoras	  iniciantes	  ou	  próximas	  a	  se	  
aposentar	  eram	  destinadas	  a	  essa	  etapa.	  Também	  há	  indícios	  de	  mudança	  na	  carreira	  docente,	  
uma	  vez	  que	  84,4%	  possuem	  graduação,	  sendo	  50%	  em	  Pedagogia.	  Quanto	  ao	  vínculo	  
empregatício	  68,7%	  são	  do	  quadro	  efetivo	  do	  Município,	  sendo	  que	  59,4%	  assume	  o	  cargo	  de	  
Educadora	  Infantil.	  Encontram-‐se,	  ainda	  15,7%	  de	  monitoras	  e	  há	  18,7	  %	  de	  professoras	  que	  
foram	  contratadas	  de	  concursos	  anteriores	  sem	  exclusividade	  para	  atuação	  na	  educação	  
infantil.	  Quanto	  ao	  tempo	  de	  exercício	  no	  magistério	  56,3%,	  afirmaram	  que	  tem	  de	  2	  a	  18	  anos	  
de	  atuação,	  o	  que	  significa	  que	  estão	  em	  um	  período	  de	  inserção	  e	  amadurecimento	  
profissional.	  Os	  resultados	  demonstram	  uma	  mudança	  no	  perfil	  das	  professoras	  da	  Educação	  
Infantil;	  resta	  a	  implementação	  de	  políticas	  de	  formação	  em	  serviço	  e	  a	  valorização	  
profissional.	  
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TÍTULO:	  A	  rabeca	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  partir	  de	  um	  levantamento	  prévio,	  em	  2011	  foram	  pesquisados	  três	  grupos	  de	  rabequeiros:	  
os	  tradicionais,	  aqueles	  rabequeiros	  migrados	  para	  a	  periferia	  de	  Natal	  ou	  ainda	  residentes	  na	  
zona	  rural	  que	  mantêm	  um	  repertório	  e	  formas	  de	  inserção	  na	  cultura	  popular	  que	  estão	  na	  
base	  da	  cultura	  musical	  de	  rabequeiros;	  os	  rabequeiros	  de	  idade	  mediana	  que	  estudaram	  
instrumentos,	  como	  a	  viola	  e	  o	  violino,	  em	  conservatórios	  de	  música	  erudita	  e	  que	  com	  o	  
intuito	  de	  conhecer	  a	  música	  de	  rabeca	  passara	  a	  estudar	  com	  os	  rabequeiros	  tradicionais;	  e	  os	  
jovens	  rabequeiros	  que	  atualmente	  expandem	  a	  música	  de	  rabeca	  para	  outros	  ambientes,	  com	  
outras	  práticas	  musicais	  e	  ampliando	  o	  repertório	  musical	  desse	  instrumento.	  Com	  isso	  foi	  
realizado	  um	  mapeamento	  e	  o	  esboço	  das	  condições	  socioculturais	  dos	  rabequeiros	  e	  de	  sua	  
música	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  bem	  como	  um	  banco	  de	  dados	  com	  partituras	  e	  áudios	  das	  
entrevistas,	  leituras	  com	  discussões	  de	  revistas	  e	  artigos	  sobre	  a	  rabeca.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  intitulada	  ?Manifestações	  culturais	  e	  políticas	  públicas	  de	  turismo:	  uma	  análise	  do	  
Programa	  de	  Desenvolvimento	  Regional	  (PRODETURII)	  nos	  Pólos	  Serrano	  e	  Seridó?	  da	  qual	  sou	  
bolsista,	  sob	  a	  orientação	  da	  Prof.	  Dra.	  Maria	  Lúcia	  Bastos	  Alves,	  tem	  como	  objetivo	  pesquisar	  
as	  manifestações	  religiosas	  que	  fazem	  parte	  ou	  pretendem	  se	  integrar	  aos	  roteiros	  turísticos	  
desses	  pólos,	  como	  também	  analisar	  as	  políticas	  públicas	  locais	  destinadas	  ao	  turismo	  
religioso,	  vinculadas	  ao	  PRODETUR	  II.	  	  Para	  isso,	  foram	  escolhidas	  as	  principais	  festas	  religiosas	  
de	  cada	  pólo,	  para	  visitas	  técnicas	  e	  realização	  de	  diagnóstico	  dos	  municípios	  a	  partir	  dos	  
aspectos	  sócio-‐culturais	  e	  políticos.	  Com	  base	  nas	  informações	  obtidas	  durante	  a	  pesquisa,	  
pode-‐se	  perceber	  uma	  presente	  atuação	  das	  políticas	  públicas	  do	  PRODETUR	  II	  através	  de	  
convênios	  do	  Ministério	  do	  Turismo	  com	  os	  municípios	  para	  desenvolvimento	  projetos	  que	  
beneficiem	  a	  atividade	  turístico-‐religiosa	  no	  estado.	  
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TÍTULO:	  Manifestações	  Religiosas	  e	  Políticas	  Públicas	  de	  Turismo:	  uma	  análise	  do	  Programa	  de	  
Desenvolvimento	  Regional	  (	  PRODETUR	  II	  )	  nos	  Polos	  Seridó	  e	  Serrano	  no	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  tem	  como	  objetivo	  pesquisar	  as	  principais	  manifestações	  religiosas	  dos	  Polos	  
Turísticos	  das	  regiões	  Seridó	  e	  Serrano,	  bem	  como	  o	  desenvolvimento	  das	  políticas	  públicas	  
estaduais,	  vinculadas	  ao	  Programa	  de	  Regionalização	  do	  Turismo	  ?	  Roteiros	  do	  Brasil	  ,	  
especificamente	  o	  PRODETUR	  II	  e	  sua	  relação	  com	  a	  questão	  da	  cultura	  mediante	  o	  
planejamento	  participativo	  dos	  polos	  em	  questão.	  Pretende-‐se	  analisar	  como	  os	  diferentes	  
tipos	  de	  manifestações	  religiosas	  passam	  a	  integrar	  os	  roteiros	  turísticos	  dos	  Polos	  Seridó	  e	  
Pólo	  Serrano	  com	  fins	  de	  aproveitar	  de	  modo	  sustentável	  a	  potencialidade	  turística	  de	  cada	  
localidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  anos	  o	  termo	  bullying	  tem	  sido	  bastante	  utilizado	  por	  gestores	  e	  coordenadores	  
escolares,	  por	  professores,	  por	  pais	  de	  alunos,	  pelos	  próprios	  alunos,	  por	  pesquisadores	  da	  
Sociologia	  e	  da	  Psicologia	  e	  por	  estudantes	  de	  cursos	  de	  licenciaturas.	  Por	  este	  motivo,	  tendo	  
vivido	  e	  presenciado	  inúmeras	  situações	  de	  bullying	  durante	  minha	  carreira	  escolar,	  optei	  por	  
esta	  temática	  para	  a	  construção	  deste	  trabalho.	  O	  objetivo	  é	  retratar	  o	  fenômeno	  bullying	  
mostrando	  seus	  tipos,	  quem	  são	  as	  vítimas	  e	  quem	  são	  os	  agressores,	  quais	  as	  suas	  causas	  e	  as	  
suas	  consequências	  e,	  principalmente,	  qual	  tem	  sido	  o	  posicionamento	  mais	  frequente	  dos	  
professores	  frente	  às	  situações	  de	  bullying	  ocorrentes	  no	  ambiente	  educacional,	  e	  em	  especial	  
na	  sala	  de	  aula.	  Na	  relação	  entre	  compreensão	  e	  práticas	  docentes,	  pretendo	  apresentar	  o	  
fenômeno	  do	  bullying	  e	  como	  têm	  sido	  feitas	  as	  intervenções	  necessárias	  que	  poderiam	  
colaborar	  para	  a	  diminuição	  das	  ações	  de	  violência	  escolar.	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relato	  refere-‐se	  ao	  projeto	  de	  pesquisa	  ?A	  Escola	  como	  Dinamizadora	  de	  uma	  
comunidade	  de	  Aprendizagem:	  a	  experiência	  do	  Guarapes/Natal-‐RN?,	  que	  objetiva	  analisar	  as	  
funções	  do	  Coordenador	  Pedagógico	  e	  ações	  realizadas	  dentro	  do	  ambiente	  escolar	  na	  
modalidade	  da	  EJA.	  Inicialmente	  o	  plano	  de	  trabalho	  referia-‐se	  ao	  Professor	  de	  jovens	  e	  
adultos	  como	  articulador	  de	  Aprendizagem	  ao	  Longo	  da	  Vida,	  mas	  diagnosticamos	  que	  essa	  
possível	  articulação	  está	  vinculada	  a	  ação	  do	  coordenador	  pedagógico.	  Decidimos	  então,	  em	  
consenso	  a	  orientadora,	  focarmos	  a	  investigação	  junto	  a	  esse	  profissional	  para	  a	  relacionarmos	  
a	  prática	  do	  professor	  da	  EJA	  no	  espaço	  da	  Escola	  Almerinda	  Bezerra	  Furtado.	  	  

A	  pesquisa	  foi	  realizada	  no	  horário	  noturno,	  horário	  de	  aula	  da	  EJA,	  possibilitando	  o	  
acompanhamento	  das	  atividades	  desenvolvidas	  com	  o	  Coordenador,	  as	  dificuldades	  na	  escola	  
com	  o	  aluno	  jovem,	  que	  não	  percebem	  a	  importância	  da	  sua	  própria	  aprendizagem	  e	  a	  relação	  
do	  Coordenador	  para	  com	  os	  professores	  e	  alunos	  da	  Escola	  Almerinda	  (considerando	  que	  o	  
projeto	  tem	  realizado	  reuniões	  de	  	  formação	  continuada	  dos	  professores).	  Como	  resultado,	  
concluímos	  que	  a	  função	  do	  Coordenador	  Pedagógico	  é	  essencial	  na	  articulação	  de	  saberes	  no	  
Projeto	  Político	  Pedagógico	  e	  na	  	  trajetória	  que	  a	  organização	  curricular	  tem	  em	  cada	  campo	  
da	  educação	  escolar.	  O	  Coordenador	  da	  referida	  Escola	  demonstrou	  compromisso	  e	  
desenvoltura	  em	  suas	  atividades,	  refletindo	  na	  dinamicidade	  do	  corpo	  de	  professores.	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente	  o	  fenômeno	  urbano	  vem	  despertando	  cada	  vez	  mais	  o	  interesse	  da	  comunidade	  
geográfica,	  visto	  que,	  a	  cidade	  apresenta-‐se	  de	  forma	  complexa,	  assumindo	  feições	  que	  se	  
encontram	  interconectada	  as	  características	  sociais,	  econômicas,	  políticas,	  e	  culturais.	  
Assumindo	  esse	  pressuposto	  como	  válido,	  e	  reconhecendo	  que	  o	  crescimento	  urbano,	  por	  
meio	  do	  aumento	  do	  numero	  de	  cidade	  e	  expansão	  daquelas	  já	  existentes	  é	  uma	  realidade	  do	  
Brasil,	  buscamos	  investigar	  a	  relação	  entre	  crescimento	  urbano,	  economia	  e	  meio	  ambiente,	  
tendo	  como	  referência	  empírica,	  cidades	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Diante	  destes	  pressupostos,	  
problematizamos	  a	  relação	  entre	  crescimento	  urbano,	  economia	  e	  meio	  ambiente,	  tendo	  
como	  referência	  empírica	  a	  cidade	  de	  Cruzeta,	  localizada	  na	  Microrregião	  do	  Seridó	  Oriental.	  
Os	  objetivos	  que	  pautaram	  nossas	  pesquisas	  foram:	  Identificar	  a	  dinâmica	  territorial	  da	  cidade	  
de	  Cruzeta,	  associada	  ao	  seu	  perfil	  econômico	  e	  ambiental.	  Analisar	  os	  processos	  espaciais	  que	  
se	  configuram	  no	  espaço	  urbano,	  caracterizando	  as	  principais	  atividades	  econômicas	  
desenvolvidas	  na	  cidade,	  e	  os	  fluxos	  de	  relações	  que	  se	  estabelecem	  no	  âmbito	  de	  rede	  urbana	  
que	  integra.	  Evidenciar	  os	  principais	  problemas	  ambientais	  existentes	  na	  cidade,	  
correlacionando-‐os	  a	  dinâmica	  econômica	  e	  ao	  crescimento	  urbano.	  Neste	  sentido,	  usamos	  
como	  procedimentos	  metodológicos,	  leituras	  bibliográficas,	  que	  versam	  sobre	  a	  temática,	  
pesquisas	  de	  campo	  e	  observações	  in	  lócus.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  contemplou	  o	  tema	  Cidade	  e	  problematizou	  a	  relação	  entre	  crescimento	  urbano,	  
economia	  e	  meio	  ambiente	  a	  partir	  de	  uma	  leitura	  da	  dinâmica	  urbana	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte,	  tendo	  como	  referência	  empírica	  os	  municípios	  de	  Cerro	  Corá,	  Lagoa	  Nova	  e	  Tenente	  
Laurentino	  Cruz,	  localizados	  na	  porção	  serrana	  da	  Região	  do	  Seridó.	  Esses	  municípios	  se	  
destacam	  em	  nível	  de	  estado	  pela	  produção	  de	  caju	  e	  mandioca	  que	  assume	  significativa	  
expressão	  em	  termos	  econômicos	  e	  é	  destinada	  a	  diversas	  localidades	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  
A	  investigação,	  dada	  a	  sua	  amplitude	  e	  ao	  fato	  da	  bolsista	  ter	  sido	  vinculada	  ao	  projeto	  há	  
apenas	  seis	  meses,	  cumpriu	  parcialmente	  os	  objetivos	  do	  plano	  de	  trabalho,	  quais	  sejam:	  
caracterizar	  os	  municípios	  em	  pauta,	  evidenciando	  as	  principais	  atividades	  econômicas,	  os	  
principais	  fluxos	  de	  relações	  que	  se	  estabelecem	  no	  âmbito	  da	  rede	  urbana	  potiguar	  e	  os	  
principais	  problemas	  ambientais	  existentes.	  Os	  aportes	  teóricos	  para	  a	  realização	  deste	  
trabalho	  foram	  encontrados	  em	  autores	  que	  discutem	  o	  espaço	  urbano	  e	  o	  processo	  de	  
urbanização,	  bem	  como	  os	  que	  tratam	  da	  problemática	  ambiental	  relacionada	  ao	  crescimento	  
dos	  centros	  urbanos	  e	  suas	  implicações	  para	  a	  sociedade.	  A	  metodologia	  da	  pesquisa	  
envolveu,	  além	  da	  leitura	  bibliográfica,	  a	  coleta	  de	  informações	  por	  meio	  de	  entrevistas	  e	  
observações	  in	  lócus	  e	  o	  levantamento	  de	  dados	  em	  fontes	  secundárias	  como	  Instituto	  
Brasileiro	  de	  Geografia	  e	  Estatística-‐	  IBGE,	  IPEA	  e	  	  	  IDEMA.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  está	  inserido	  na	  pesquisa	  ?A	  multimodalidade	  na	  leitura	  do	  poema	  e	  do	  livro	  de	  
poesia	  em	  aprendizes	  da	  escola	  fundamental	  ?	  estudo	  longitudinal	  (AMARILHA-‐CNPq,	  2010-‐
2014)	  e	  tem	  como	  objetivo	  refletir	  sobre	  a	  contribuição	  do	  ambiente	  virtual	  de	  aprendizagem	  
(AVA)	  fórum	  eletrônico	  como	  instrumento	  de	  discussão	  aberta,	  para	  a	  formação	  de	  leitores	  no	  
Ensino	  Fundamental	  .	  A	  relevância	  deste	  estudo	  reside	  na	  possibilidade	  de	  conhecer	  as	  
contribuições	  desse	  ambiente	  virtual	  de	  discussão	  frente	  ao	  processo	  de	  formação	  do	  leitor	  na	  
interação	  interpessoal	  em	  ambiente	  escolar.	  A	  pesquisa	  possui	  caráter	  bibliográfico,	  uma	  vez	  
que	  discutirá	  o	  objeto	  de	  estudo	  a	  partir	  de	  registros	  decorrentes	  de	  pesquisas	  já	  realizadas	  
utilizando-‐se	  de	  dados	  coletados	  por	  outros	  pesquisadores.	  Como	  instrumentos	  de	  pesquisa	  
foram	  utilizadas	  fontes	  primárias	  e	  secundárias,	  ou	  seja,	  artigos,	  teses	  de	  doutorado,	  
dissertações	  de	  mestrado,	  monografias	  e	  livros	  que	  discutem	  o	  tema	  pesquisado,	  bem	  como,	  
sites	  e	  textos	  em	  mídias	  digitais.	  Como	  referencial	  teórico	  optou-‐se	  pelos	  estudos	  
desenvolvidos	  por	  Amarilha	  (2010),	  Cavedal	  (2008),	  Marques	  (2003),	  Starobina	  (2008),	  Moran	  
(2000).	  Após	  os	  estudos	  realizados	  consideramos	  que	  a	  discussão	  das	  potencialidades	  
formativas	  presentes	  no	  fórum	  eletrônico	  podem	  instigar	  nos	  educandos	  discussões	  que	  
contribuirão	  para	  um	  processo	  crítico-‐argumentativo	  de	  formação	  leitora.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  buscou	  construir	  uma	  arquitetura	  estratégica	  de	  uma	  empresa	  de	  consultoria	  
ambiental	  por	  meio	  da	  identificação	  e	  classificação	  dos	  seus	  recursos	  organizacionais	  através	  
do	  modelo	  VRIO	  (BARNEY	  &	  HESTERLY,	  2007).	  Foram	  utilizadas	  entrevistas	  semiestruturadas	  e	  
aplicações	  de	  questionários	  com	  o	  gestor	  da	  organização	  e	  responsável	  pelo	  planejamento	  
estratégico	  da	  empresa,	  a	  partir	  das	  quais	  se	  obteve	  a	  classificação	  dos	  recursos	  estratégicos	  
da	  organização.	  Foram	  listados	  27	  recursos	  organizacionais	  e	  a	  partir	  das	  entrevistas	  e	  dos	  
questionários	  foram	  classificados	  da	  seguinte	  forma:	  17	  (63%)	  foram	  classificados	  como	  fonte	  
de	  paridade	  competitiva;	  3	  recursos	  (11%)	  como	  fonte	  de	  desvantagem	  competitiva;	  4	  
recursos	  (15%)	  como	  fonte	  de	  vantagem	  competitiva	  temporária;	  e	  3	  recursos	  (11%)	  como	  
fonte	  de	  vantagem	  competitiva	  sustentável.	  Como	  contribuição,	  espera-‐se	  que	  a	  organização	  
em	  questão	  desenvolva	  políticas	  que	  permitam	  explorar	  seus	  recursos	  de	  forma	  a	  incrementar	  
o	  nível	  de	  relevância	  estratégica	  de	  seus	  recursos	  organizacionais,	  aspectos	  práticos	  da	  gestão	  
estratégica	  da	  visão	  baseada	  em	  recursos	  (ARENDE;	  LEVÉSQUE,	  2010).	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  investigar	  os	  fatores	  associados	  às	  barreiras	  em	  
termos	  de	  implementação	  e	  ampliação	  da	  rede	  de	  atenção	  à	  crise	  em	  Natal-‐RN,	  que	  envolve	  
CAPS	  III,	  SAMU,	  Pronto-‐Atendimentos,	  Leitos	  de	  atenção	  integral	  em	  saúde	  mental	  em	  
hospitais	  gerais	  e	  de	  emergência	  na	  capital	  potiguar,	  junto	  aos	  gestores	  e	  demais	  
trabalhadores	  dos	  serviços	  acima	  elencados.	  Sua	  importância	  se	  dá	  pela	  idéia	  da	  atenção	  à	  
crise	  como	  um	  dos	  pilares	  mais	  importantes	  para	  efetiva	  reestruturação	  da	  assistência	  em	  
saúde	  mental	  na	  atualidade.	  

Os	  resultados	  encontrados	  mostram	  que	  	  a	  tal	  rede	  ainda	  se	  encontra	  ancorada	  no	  principal	  
hospital	  psiquiátrico	  do	  estado.	  Mesmo	  com	  a	  abertura	  do	  CAPS	  III	  e	  dos	  leitos	  de	  atenção	  
integral	  no	  Hospital	  Universitário,	  o	  serviço	  mais	  citado	  pelos	  profissionais	  para	  o	  atendimento	  
do	  usuário	  em	  crise	  é	  o	  Hospital	  Psiquiátrico.	  

No	  que	  diz	  respeito	  à	  articulação	  da	  rede,	  o	  que	  encontramos	  foi	  o	  início	  de	  uma	  articulação	  
entre	  os	  serviços	  que	  busca	  melhorar	  a	  atenção	  à	  crise	  mas	  que	  ainda	  se	  encontra	  com	  muitos	  
entraves.	  A	  falta	  de	  responsabilização	  pelo	  usuário	  e	  a	  lógica	  do	  encaminhamento	  sem	  o	  
devido	  cuidado	  ou	  ao	  menos	  o	  diálogo	  ainda	  abre	  espaço	  para	  situações	  desastrosas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  avanços	  observados	  no	  campo	  da	  saúde	  mental	  ao	  longo	  das	  duas	  décadas	  que	  se	  seguiram	  
à	  criação	  do	  SUS	  coexistem	  com	  vários	  problemas	  referentes	  às	  práticas,	  recursos	  e	  
organização	  da	  rede	  de	  atenção	  aos	  usuários	  com	  transtornos	  mentais.	  A	  atenção	  à	  crise	  
psiquiátrica	  configura-‐se	  como	  um	  dos	  problemas	  mais	  evidentes	  na	  atualidade.	  Esse	  trabalho	  
objetiva	  apresentar	  os	  resultados	  de	  uma	  investigação	  acerca	  da	  atenção	  à	  crise	  psiquiátrica	  
realizada	  em	  hospitais	  gerais	  e	  de	  emergência	  em	  Natal.	  Focalizamos	  na	  estrutura	  hospitalar,	  
nas	  práticas	  de	  diagnóstico	  e	  de	  acolhimento	  à	  crise,	  bem	  como	  na	  articulação	  com	  a	  rede	  de	  
serviços	  substitutivos	  e	  dificuldades	  enfrentadas	  na	  prestação	  dos	  cuidados	  psiquiátricos.	  A	  
pesquisa	  foi	  realizada	  por	  meio	  de	  entrevistas	  semiestruturadas	  com	  27	  técnicos	  e	  06	  gestores	  
de	  04	  hospitais	  públicos.	  Os	  resultados	  apontam	  para	  a	  inexistência	  de	  leitos	  adequados	  para	  o	  
atendimento	  à	  crise,	  escassez	  de	  psicofármacos,	  falta	  de	  clareza	  quanto	  aos	  critérios	  clínicos	  
de	  diagnóstico	  e	  desconhecimento	  da	  rede	  sanitária	  local.	  Observa-‐se	  também	  fragmentação	  
do	  processo	  de	  trabalho	  das	  equipes	  com	  centralidade	  do	  médico	  na	  construção	  dos	  planos	  de	  
tratamento	  e	  manejo	  terapêutico	  da	  crise,	  dificuldades	  de	  articulação	  entre	  os	  hospitais	  gerais	  
e	  os	  demais	  serviços	  da	  rede	  com	  encaminhamento	  sistemático	  dos	  pacientes	  para	  o	  hospital	  
psiquiátrico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  identificar	  as	  representações	  sociais	  sobre	  o	  ensinar	  e	  qual	  o	  
campo	  cientifico	  de	  ensino	  dos	  licenciados	  da	  UFRN.	  A	  metodologia	  utilizada	  para	  a	  coleta	  de	  
dados	  foi	  a	  Técnica	  de	  Associação	  Livre	  de	  Palavras,	  logo	  após	  a	  conclusão	  dessa	  primeira	  
etapa,	  passamos	  a	  seguinte,	  onde	  analisamos	  e	  fizemos	  a	  limpeza	  das	  palavras	  baseada	  na	  
justificativa	  de	  cada	  licenciando.	  Na	  Licenciatura	  em	  Educação	  Física	  obtivemos	  33	  palavras,	  
onde	  Educar	  está	  entre	  as	  palavras	  mais	  evocadas,	  mostrando	  que	  o	  licenciando	  em	  Educação	  
Física	  pensam	  em	  ser	  professor.	  Na	  Licenciatura	  em	  Biologia,	  obtivemos	  um	  total	  de	  45	  
palavras,	  onde	  o	  amor	  pela	  vida	  e	  pelo	  meio	  ambiente	  fica	  evidente;	  mais	  também	  existe	  entre	  
esses	  licenciandos	  a	  vontade	  de	  exercer	  a	  profissão	  de	  professor.	  A	  pesquisa	  com	  a	  
Licenciatura	  em	  Letras(Língua	  Portuguesa)	  já	  foi	  concluída.	  Com	  a	  primeira	  Etapa	  finalizada,	  
podemos	  então	  ir	  para	  a	  segunda	  etapa,	  o	  PCM,	  onde	  concluiremos	  o	  objetivo	  de	  nossa	  
pesquisa.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  plano	  de	  trabalho	  é	  um	  recorte	  do	  projeto	  "Agir	  pelos	  textos	  no	  ambiente	  
escolar/acadêmico",	  que	  se	  situa	  no	  quadro	  teórico	  e	  epistemológico	  do	  Interacionismo	  Sócio-‐
Discursivo,	  tal	  como	  vem	  sendo	  formulado	  e	  desenvolvido	  por	  Jean-‐Paul	  Bronckart	  (1997	  e	  
2004,	  entre	  outros).	  Assim,	  o	  projeto	  objetiva	  analisar	  a	  organização	  tópica	  de	  textos	  
produzidos	  no	  meio	  acadêmico	  em	  diferentes	  áreas	  do	  conhecimento,	  para	  constatar	  o	  papel	  
dos	  fatores	  externos	  e	  internos	  da	  organização	  textual.	  Além	  disso,	  a	  pesquisa	  tem	  sido	  
desenvolvida	  para	  verificar	  como	  os	  estudantes,	  ao	  produzirem	  resumos,	  na	  atividade	  
acadêmica,	  atualizam	  os	  parâmetros	  do	  gênero	  resumo,	  presentes	  no	  texto-‐fonte	  e/ou	  
normatizados	  por	  essa	  atividade,	  relativamente	  à	  organização	  do	  tópico	  discursivo.	  Por	  fim,	  o	  
estudo	  aponta	  para	  uma	  frutífera	  discussão,	  que	  muito	  pode	  contribuir	  para	  um	  ensino	  mais	  
eficiente	  da	  escrita.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  visa	  apresentar	  um	  panorama	  das	  atividades	  desenvolvidas	  na	  pesquisa	  de	  
Iniciação	  Cientifica	  (IC)	  no	  ano	  de	  2011,	  no	  projeto	  Diacronia	  dos	  processos	  de	  construção	  
textual	  no	  português	  escrito	  no	  RN:	  a	  organização	  tópica.	  Desta	  forma,	  expomos	  uma	  análise	  
das	  estratégias	  discursivas	  para	  a	  mudança,	  introdução	  ou	  retomada	  de	  tópicos	  nas	  cartas	  de	  
Luiz	  da	  Câmara	  Cascudo	  a	  Oswaldo	  Lamartine	  (segunda	  metade	  do	  século	  XX)	  e	  de	  Joaquim	  e	  
João	  de	  Paiva	  a	  Heudosia	  (primeira	  metade	  do	  século	  XX).	  Os	  resultados	  mostram	  que	  são	  
cartas	  de	  caráter	  responsivo	  e	  que	  não	  há	  muita	  elaboração	  para	  com	  os	  processos	  que	  levam	  
ou	  não	  às	  estratégias	  discursivas	  quanto	  à	  recorrência	  ou	  marcas	  semântico-‐discursivas	  para	  a	  
introdução	  dos	  tópicos.	  Sendo	  estes	  justapostos	  e,	  por	  vezes,	  apenas	  desenvolvidos	  em	  uma	  
sintaxe	  simples,	  não	  demonstrando,	  na	  amostra,	  uma	  complexidade	  hierárquica	  quanto	  à	  
formação	  dos	  tópicos.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  análises	  que	  fizemos	  durante	  o	  período	  da	  pesquisa	  possibilitou	  identificarmos	  que	  o	  
discurso	  da	  sustentabilidade	  ambiental	  no	  território	  da	  carcinicultura	  tem	  se	  efetivado	  apenas	  
de	  forma	  ideológica,	  tanto	  pelo	  ramo	  empresarial,	  como	  pelo	  Estado	  que	  tem	  sido	  um	  forte	  
aliado	  nessa	  atividade	  que	  vem	  sendo	  desenvolvida	  no	  litoral	  potiguar.	  Dentre	  os	  problemas	  
principais	  identificados	  que	  ocorrem	  no	  desenvolvimento	  da	  carcinicultura	  tem	  sido	  a	  
degradação	  ambiental	  e	  social.	  Compreendemos	  que	  esse	  território	  deve	  ser	  estudado	  para	  
além	  de	  um	  espaço	  físico,	  mas	  compreendido	  em	  sua	  totalidade	  permeado	  de	  contradições	  e	  
disputa	  de	  classe.	  Dessa	  maneira,	  o	  processo	  que	  a	  atividade	  da	  carcinicultura	  tem	  gerado	  no	  
litoral	  potiguar,	  tem	  levado	  a	  expropriação	  territorial	  e	  gerado	  insegurança	  alimentar	  para	  os	  
povos	  e	  comunidades	  tradicionais.	  Assim,	  o	  discurso	  da	  sustentabilidade	  ambiental	  é	  
entendido	  como	  estratégia	  promovida	  pelo	  sistema	  capitalista	  a	  partir	  dos	  anos	  de	  1970,	  com	  
a	  reestruturação	  produtiva	  e	  com	  a	  efetivação	  do	  projeto	  neoliberal.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  análises	  realizadas	  possibilitaram-‐nos	  a	  compreensão	  de	  uma	  problemática	  existente	  nos	  
grandes	  centros	  urbanos,	  em	  especial	  no	  município	  de	  Natal,	  que	  se	  relaciona	  com	  aumento	  
da	  população	  da	  cidade	  e	  o	  grau	  de	  ocupação	  do	  solo	  urbano	  em	  áreas	  que	  fogem	  aos	  
controles	  da	  gestão	  pública.	  Vimos	  que	  a	  presença	  do	  modo	  de	  vida	  rural	  é	  marcante	  na	  
cidade	  de	  Natal,	  tendo	  em	  vista	  o	  acelerado	  processo	  de	  urbanização	  e	  produção	  da	  cidade	  a	  
partir	  dos	  interesses	  capitalistas.	  Porém,	  também	  vimos	  que	  as	  duas	  subcategorias	  do	  espaço,	  
o	  rural	  e	  o	  urbano,	  podem	  conviver	  lado	  a	  lado	  de	  forma	  complementar	  e	  não	  antagônica.	  
Portanto,	  observamos	  na	  cidade	  de	  Natal	  a	  existência	  e	  a	  convivência	  dessas	  duas	  
subcategorias,	  onde	  o	  as	  aceleradas	  ações	  e	  demandas	  do	  modo	  de	  produção	  capitalista	  não	  
conseguiram	  extinguir	  o	  rural,	  pelo	  contrário,	  fez	  com	  que	  o	  mesmo	  adquirisse	  novos	  
significados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  ?Causas	  e	  Consequências	  da	  Internacionalização	  do	  Turismo	  Residencial:	  uma	  
Análise	  a	  partir	  do	  Litoral	  Oriental	  Potiguar?,	  tem	  por	  objetivo	  a	  realização	  de	  uma	  análise	  
acerca	  do	  processo	  de	  internacionalização	  do	  setor	  do	  turismo	  residencial	  e	  dos	  impactos	  
gerados	  nas	  novas	  áreas	  e	  comunidades	  receptoras	  do	  litoral	  oriental	  potiguar,	  a	  partir	  do	  
processo	  de	  territorialização	  de	  empresas	  e	  dos	  promotores	  do	  turismo	  residencial	  
internacional.	  Para	  isso,	  a	  partir	  da	  identificação	  e	  caracterização	  das	  comunidades	  afetadas	  
pelo	  crescimento	  da	  atividade	  em	  questão	  seguida	  pela	  aplicação	  de	  questionários	  obtivemos	  
um	  perfil	  socioeconômico	  do	  primeiro	  município	  selecionado,	  Tibau	  do	  Sul/RN.	  Tal	  perfil	  nos	  
proporcionou	  uma	  análise	  das	  transformações	  no	  mercado	  de	  trabalho	  e	  nas	  relações	  
trabalhistas	  na	  área,	  a	  partir	  do	  desenvolvimento	  desse	  segmento	  turístico,	  bem	  como	  nos	  
permitiu	  identificar	  a	  percepção	  no	  tocante	  aos	  impactos	  da	  atividade	  turística	  dos	  diversos	  
agentes	  envolvidos	  no	  processo.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  presente	  monografia	  é	  fruto	  de	  profundo	  estudo	  e	  pesquisa	  bibliográfica	  sobre	  os	  
acontecimentos	  de	  Canudos;	  principalmente	  do	  movimento	  popular	  e	  experiências	  do	  ser-‐tão	  
de	  Belo	  Monte,	  liderado	  por	  Antônio	  Vicente	  Mendes	  Maciel,	  Antônio	  Conselheiro,	  com	  a	  
população	  sertaneja,	  entre	  os	  anos	  de	  1893	  a	  1897,	  no	  interior	  da	  Bahia,	  sertão	  brasileiro.	  
Objetiva	  identificar	  as	  práticas	  socioeducativas	  do	  ser-‐tão	  de	  Belo	  Monte,	  onde	  se	  formou	  uma	  
sociedade	  que	  experimentou	  a	  gestão	  colegiada	  e	  um	  modo	  de	  vida	  comunitário.	  O	  estudo	  
toma	  a	  concepção	  de	  método,	  sugerida	  por	  BARBOSA	  Jr	  (2002),	  que	  combina	  as	  narrativas	  
pertinentes	  ao	  objeto,	  com	  o	  exame	  rigoroso	  dos	  aspectos	  do	  fenômeno	  investigado,	  
constituído	  como	  antropovessia.	  Nossos	  estudos	  inacabados	  nos	  possibilitaram	  concluir,	  
temporariamente,	  que	  o	  Brasil	  vivenciou	  no	  final	  do	  século	  XVIII,	  uma	  experiência	  
socioeducativas,	  política	  e	  educacional	  que	  instituiu	  uma	  comunidade	  de	  pessoas	  que	  sem	  
patrão	  e	  sem	  privilegiados,	  foram	  capazes	  de	  se	  organizar	  e	  gerar	  um	  modo	  de	  vida	  solidário,	  
comunitário	  e	  fraterno,	  em	  que	  toda	  população	  era	  responsável	  pelas	  práticas	  socieducativas	  
de	  todas	  as	  crianças,	  jovens	  e	  adultos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Apresentam-‐se	  resultados	  do	  plano	  de	  trabalho:	  O	  fotojornalismo	  em	  Natal:	  A	  República,	  
vinculado	  ao	  projeto	  de	  pesquisa:	  PVC3444-‐2011	  -‐	  O	  fotojornalismo	  em	  Natal:	  A	  república	  e	  o	  
Diário	  de	  Natal,	  referente	  ao	  período	  de	  2010	  a	  2011.	  A	  Pesquisa	  visa	  investigar	  as	  
características	  do	  fotojornalismo	  no	  jornal	  A	  República,	  sendo	  realizada	  através	  da	  Cartografia	  
Simbólica	  e	  da	  Fotocartografia	  Sociocultural.	  Utilizamos	  as	  técnicas	  da	  pesquisa	  bibliográfica,	  
do	  registro	  fotográfico	  e	  da	  pesquisa	  documental,	  no	  acervo	  do	  Arquivo	  Público	  Estadual	  e	  do	  
Instituto	  Histórico	  Geográfico	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Foram	  digitalizados	  38	  volumes	  de	  
cadernos	  nos	  quais	  cada	  continha	  seis	  meses	  de	  circulação.	  Durante	  a	  pesquisa	  investigamos	  a	  
presença	  de	  vários	  elementos	  significativos,	  tais	  como	  a	  falta	  de	  créditos	  nas	  fotografias,	  seus	  
formatos,	  examinamos	  também	  a	  frequência	  de	  fotos	  (publicitárias	  ou	  não)	  e	  iniciamos	  a	  
digitalização	  do	  acervo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Essa	  pesquisa	  antropológica	  teve	  como	  objetivo	  analisar	  os	  efeitos	  simbólicos	  e	  sociais	  a	  partir	  
do	  incremento	  de	  	  diferentes	  gadgets	  eletrônicos,	  isto	  é,	  aparelhos	  e	  equipamentos	  digitais	  e	  
analógicos,	  como:	  celular,	  computador,	  tablet	  e	  etc.,	  na	  vida	  de	  jovens	  universitários	  da	  
Universidade	  Potiguar	  (universidade	  privada)	  e	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte	  (universidade	  pública).	  A	  escolha	  por	  esse	  tema	  teve	  como	  interesse	  mapear	  as	  
diferentes	  formas	  de	  sociabilidade,	  conhecimento	  e	  interação	  vividas	  no	  atual	  contexto	  social,	  
principalmente	  no	  dia	  a	  dia	  de	  jovens	  que	  praticamente	  nasceram	  nessa	  era	  tecnológica.	  Além	  
disso,	  esse	  estudo	  nos	  possibilita	  entender	  melhor	  os	  processos	  técnicos	  pelo	  qual	  a	  sociedade	  
contemporânea	  têm	  passado.	  A	  metodologia	  que	  aplicamos	  no	  decorrer	  da	  pesquisa	  consistiu	  
no	  trabalho	  de	  campo	  de	  cunho	  etnográfico,	  formando,	  nesse	  sentido,	  uma	  rede	  de	  
relacionamentos	  que	  permitiram	  conversas	  descontraídas	  e	  proveitosas	  para	  o	  
desenvolvimento	  da	  pesquisa.	  Quanto	  à	  parte	  teórica,	  dialogamos	  com	  autores	  que	  abordam	  
aspectos	  da	  tecnologia	  como:	  Manuel	  Castells	  (2004)	  e	  Pierre	  Lèvi	  (1990).	  Dessa	  forma,	  
observamos	  como	  os	  usuários	  atribuem	  vida	  social	  a	  esses	  aparelhos,	  enfatizando	  a	  
importância	  e	  as	  consequências	  de	  ter	  ou	  conviver	  com	  determinado	  gadget.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  este	  trabalho	  pretende-‐se	  mostrar	  a	  temática	  metáfora,	  na	  obra	  Historias	  de	  Cronopios	  y	  
de	  Fama	  (1962)	  de	  Júlio	  Cortázar	  fazendo	  uma	  ponte	  com	  a	  Literatura	  brasileira	  fantástica	  no	  
conto	  Ex-‐Mágico	  da	  Taberna	  Minhota	  (1947)	  de	  Murilo	  Rubião.	  Tendo	  como	  fundamentação,	  o	  
estruturalista	  francês,	  Tzvetan	  Todorov,	  Introdução	  à	  Literatura	  Fantástica	  (1970),	  que	  iniciou	  
às	  discussões	  sistematizadas	  sobre	  o	  fantástico.	  No	  Brasil,	  esse	  gênero	  não	  constituiu	  uma	  
tradição	  forte,	  sendo	  Murilo	  Rubião	  o	  precursor	  brasileiro	  e	  um	  dos	  poucos	  a	  operar	  com	  o	  
fantástico.	  O	  conto	  citado	  evidencia	  estar	  no	  terreno	  do	  absurdo	  do	  mundo	  moderno	  e	  de	  suas	  
relações	  alienadas.	  A	  obra	  do	  argentino	  Júlio	  Cortazar,	  Histórias	  de	  cronopios	  y	  de	  famas,	  
situa-‐se	  no	  e	  no	  caminho	  do	  fantástico	  para	  denunciar	  um	  mundo	  onde	  o	  sentido	  do	  humano	  
se	  perdeu.	  Para	  tanto,	  ao	  estudar	  a	  função	  do	  elemento	  fantástico,	  constatamos	  que	  a	  
metáfora	  é	  um	  componente	  importante	  para	  que	  o	  fantástico	  apareça	  nos	  contos	  e	  se	  
apresente	  de	  modo	  sistemático	  e	  original.	  Esse	  gênero	  permite	  a	  aproximação	  de	  duas	  
realidades	  afastadas	  por	  meio	  da	  criação	  de	  uma	  nova	  imagem	  e	  contribui	  com	  o	  universo	  
absurdo	  do	  texto,	  representando	  simbolicamente,	  assim,	  a	  realidade.	  Os	  contos	  aqui	  expostos	  
apresentam	  um	  fato	  sobrenatural	  com	  a	  intenção	  de	  enfatizar	  acontecimentos	  da	  sociedade	  
que	  têm	  como	  centro	  o	  homem	  contemporâneo.	  
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TÍTULO:	  A	  trajetória	  das	  ocupações	  e	  dos	  rendimentos	  no	  setor	  de	  Serviços	  Educacionais	  na	  
Região	  Metropolitana	  de	  Natal	  na	  década	  de	  1990.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  constitui-‐se	  uma	  abordagem	  sobre	  os	  estabelecimentos,	  empregos	  e	  
salários	  no	  segmento	  econômico	  provedor	  de	  Serviços	  Educacionais	  da	  Região	  Metropolitana	  
de	  Natal	  na	  década	  de	  1990,	  em	  virtude	  desta	  década	  ter	  sido	  marcada	  por	  importantes	  
mudanças	  na	  sociedade	  brasileira.	  Tal	  constatação	  encontra-‐se	  relacionada	  especialmente	  às	  
mudanças	  no	  âmbito	  da	  política	  econômica	  e	  aos	  seus	  rebatimentos	  no	  mercado	  de	  trabalho,	  
em	  geral,	  e	  no	  setor	  de	  educação,	  especificamente.	  Ressalta-‐se	  que	  o	  estudo	  tem	  sido	  
realizado	  a	  partir	  de	  levantamento	  da	  literatura	  mais	  relevante	  sobre	  a	  temática,	  bem	  como	  a	  
utilização	  da	  Relação	  Anual	  de	  Informações	  Sociais	  (RAIS),	  publicada	  pelo	  Ministério	  do	  
Trabalho	  e	  do	  Emprego	  (MTE).	  Os	  anos	  selecionados	  para	  a	  apresentação	  dos	  dados	  são	  1994	  
e	  2000.	  A	  escolha	  do	  período	  justifica-‐se	  pelo	  fato	  de	  1994	  ser	  o	  primeiro	  ano	  da	  década	  em	  
que	  os	  dados	  são	  apresentados	  com	  base	  na	  classificação	  Anual	  de	  Atividades	  Econômicas	  
(CNAE)	  e	  de	  2000	  encerrar	  a	  década	  estudada.	  No	  que	  concerne	  aos	  resultados,	  constatou-‐se	  
que	  o	  segmento	  provedor	  de	  serviços	  educacionais	  da	  RMN	  na	  década	  de	  1990,	  apresentou	  
considerável	  dinamismo	  no	  que	  refere-‐se	  à	  expansão	  dos	  estabelecimentos	  e,	  em	  menor	  
escala,	  dos	  empregos.	  Todavia,	  tais	  resultados	  não	  apresentaram	  correspondência	  nos	  salários	  
pagos	  para	  o	  conjunto	  da	  RMN.	  Neste	  recorte	  espacial,	  o	  salário	  médio	  foi	  incrementado	  em	  
38%	  no	  período,	  enquanto	  que	  os	  estabelecimentos	  foram	  de	  418%.	  
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TÍTULO:	  O	  material	  didático	  impresso	  do	  curso	  de	  Geografia,	  na	  modalidade	  a	  distância,	  e	  as	  
estratégias	  de	  mediação	  pedagógica.	  	  

AUTOR:	  NATÁLIA	  NAÍLE	  BEZERRA	  

ORIENTADOR:	  EUGENIA	  MARIA	  DANTAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  sistematiza	  as	  informações	  coletadas	  no	  projeto	  de	  iniciação	  cientifica	  ?O	  
processo	  de	  ensino-‐aprendizagem	  do	  curso	  de	  geografia,	  na	  modalidade	  a	  distancia,	  e	  as	  
estratégias	  de	  mediação	  pedagógica	  do	  material	  didático-‐pedagógico	  impresso?,	  desenvolvido	  
no	  ano	  de	  2011.	  O	  desenvolvimento	  da	  pesquisa	  foi	  realizado	  a	  partir	  de	  leituras,	  coletas	  de	  
dados	  e	  sistematização	  de	  ideias	  sobre	  elementos	  que	  permitem	  a	  reflexão	  sobre	  o	  ensino	  a	  
distância,	  a	  formação	  em	  geografia	  e	  o	  material	  didático	  impresso	  como	  meio	  que	  intermedeia	  
as	  ações	  dos	  sujeitos,	  fornecendo	  subsídios	  para	  análises	  que	  versem	  sobre	  a	  temática.	  Neste	  
sentido,	  este	  ano	  a	  discussão	  foi	  verticalizada	  para	  a	  utilização	  da	  imagem	  pelo	  material	  
didático	  Impresso	  e	  os	  elementos	  responsáveis	  pela	  formação	  de	  uma	  ?inteligência	  espacial?	  
que	  forneça	  meios	  que	  leve	  o	  aluno	  ao	  conhecimento	  geográfico,	  estimulando	  o	  processo	  de	  
ensino	  aprendizagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  uso	  de	  recursos	  audiovisuais	  tem	  sido	  cada	  vez	  mais	  empregado	  como	  instrumento	  de	  
auxílio	  no	  processo	  de	  ensino-‐aprendizado	  nas	  escolas.	  A	  geografia	  tem	  a	  seu	  dispor	  
importante	  ferramenta	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  pensamento	  crítico	  e	  pertinente	  sobre	  
o	  espaço	  geográfico:	  as	  imagens	  em	  movimento.	  A	  presente	  pesquisa	  tem	  por	  objetivo	  discutir	  
e	  analisar	  a	  importância	  da	  produção	  fílmica	  como	  uma	  importante	  ferramenta	  para	  o	  
processo	  de	  ensino-‐aprendizagem	  de	  Geografia	  e	  para	  o	  desenvolvimento	  e	  aperfeiçoamento	  
de	  uma	  inteligência	  espacial.	  A	  presente	  pesquisa	  foi	  desenvolvida	  a	  partir	  de	  três	  percursos	  
metodológicos:	  revisão	  bibliográfica	  da	  categoria	  fílmica;	  verticalização	  do	  tema	  para	  o	  ensino	  
de	  geografia;	  e	  o	  experimento	  na	  produção	  de	  um	  vídeo,	  entendendo	  essa	  como	  uma	  
religação	  entre	  teoria	  e	  prática.	  Assim,	  pode-‐se	  percebe	  que	  o	  ato	  de	  produção	  e	  análise	  de	  
filmes	  pelos	  próprios	  alunos	  o	  fazem	  participantes	  ativos	  da	  aula	  e	  não	  apenas	  meros	  
captadores	  de	  informações	  repassadas	  pelo	  professor.	  Além	  disso,	  constatamos	  que	  a	  imagem	  
cinematográfica	  permite	  ao	  aluno	  um	  olhar	  mais	  crítico	  sobre	  o	  espaço.	  Tanto	  a	  análise,	  como	  
a	  produção,	  permitem,	  então,	  o	  aprimoramento	  e	  desenvolvimento	  de	  uma	  inteligência	  
espacial,	  a	  partir	  do	  momento	  em	  que	  seu	  olhar	  está	  sendo	  treinado	  para	  visualizar	  o	  espaço	  
geográfico	  com	  criticidade	  e	  pertinência.	  
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TÍTULO:	  A	  valorização	  dos	  professores	  de	  escolas	  públicas	  da	  educação	  básica:	  impactos,	  
impasses	  e	  perspectivas	  na	  cidade	  de	  Natal,	  no	  período	  de	  2002	  a	  2012.	  
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ORIENTADOR:	  MAGNA	  FRANCA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  decorre	  de	  uma	  pesquisa	  institucional	  entre	  10	  IFES,	  sendo	  coordenado	  pela	  
USP,	  intulada	  ?Remuneração	  de	  professores	  de	  escolas	  públicas	  da	  educação	  básica:	  
configurações,	  impactos,	  impasses	  e	  perspectivas,	  no	  período	  de	  1996	  a	  2012?,	  vinculada	  ao	  
Observatório	  de	  educação	  da	  CAPES/MEC.	  O	  estudo	  parte	  do	  movimento	  dos	  indicadores	  
educacionais	  (matrículas	  da	  rede	  estadual	  e	  municipal)	  da	  rede	  pública	  municipal	  do	  município	  
de	  Natal/RN	  (2007	  e	  2010),	  enfatizando	  a	  educação	  infantil	  e	  o	  ensino	  fundamental,	  e	  os	  
efeitos	  do	  Fundeb.	  Para	  a	  fundamentação	  teórica	  destacamos:	  Bassi	  (2011),	  França	  (2011),	  
Pinto	  (2011),	  dentre	  outros.	  A	  análise	  dos	  dados	  evidencia,	  dentre	  outros	  aspectos,	  que:	  
ocorre	  uma	  ampliação	  no	  número	  de	  matrículas	  na	  educação	  infantil	  na	  rede	  municipal.	  Na	  
creche,	  nota-‐se	  que	  no	  ano	  de	  2007	  (implementação	  do	  Fundo)	  houve	  um	  crescimento	  no	  
número	  de	  crianças	  atendidas,	  como	  também	  na	  pré-‐escola	  nos	  primeiros	  anos	  de	  sua	  
vigência.	  No	  ensino	  fundamental	  os	  dados	  mostram	  a	  ampliação	  da	  rede	  municipal,	  
especificamente,	  nos	  anos	  iniciais,	  já	  nos	  anos	  finais,	  a	  rede	  estadual	  detém	  o	  maior	  número	  
de	  alunos	  neste	  nível	  de	  ensino.	  Com	  isso,	  a	  ampliação	  do	  número	  de	  matrículas	  na	  rede	  
municipal	  decorre	  do	  processo	  de	  mudanças	  de	  atendimento	  a	  educação	  básica	  e	  
responsabilização	  do	  município	  por	  esses	  níveis	  de	  ensino.	  Outrossim,	  no	  intuito	  de	  ampliar	  os	  
recursos	  enviados	  pelo	  governo	  federal,	  além	  daqueles	  arrecadados	  conforme	  a	  redistribuição	  
do	  Fundeb.	  
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TÍTULO:	  Licenciandos	  em	  formação:	  um	  estudo	  sobre	  o	  campo	  de	  formação	  e	  sobre	  o	  campo	  
de	  trabalho	  
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Resumo:	  	  

	  

Através	  do	  plano	  de	  trabalho	  Formação	  e	  Campo	  de	  Trabalho	  dos	  Profissionais	  da	  Educação,	  
exercitei	  a	  investigação	  científica	  abordando	  questões	  importantes	  no	  contexto	  social	  atual.	  A	  
dimensão	  da	  pesquisa	  envolve	  toda	  a	  vida	  do	  sujeito	  -‐	  desde	  a	  formação	  até	  a	  sua	  
profissionalização,	  uma	  trajetória	  que	  vai	  dos	  aspectos	  pessoais	  aos	  profissionais.	  É	  
imprescindível	  que	  os	  licenciandos	  estabeleçam	  vínculos	  com	  o	  campo	  de	  atuação	  profissional	  
enquanto	  atividade	  paralela	  à	  formação.	  Neste	  sentido,	  a	  pesquisa	  realizada	  serviu	  para	  
fortalecer	  o	  estabelecimento	  deste	  	  vínculo	  fazendo	  com	  que	  os	  jovens	  profissionais	  tenham	  a	  
oportunidade	  de	  se	  familiarizarem	  com	  o	  futuro	  campo	  de	  trabalho	  logo	  durante	  a	  formação.	  
É	  necessário	  que	  se	  fortaleçam	  as	  políticas	  de	  entrelaçamento	  entre	  a	  universidade	  e	  as	  
escolas.	  Este	  vínculo	  deve	  ser	  encarado	  e	  tido	  como	  meta	  das	  agências	  formadoras	  e	  das	  
agências	  de	  trabalho	  dos	  profissionais	  das	  licenciaturas.	  O	  desenvolvimento	  do	  projeto	  se	  deu	  
a	  partir	  da	  aproximação	  Universidade-‐Escolas	  através	  da	  celebração	  de	  convênios.	  Assim	  a	  
universidade	  através	  dos	  seus	  docentes	  fomentou	  atividades	  de	  apoio	  ao	  ensino	  no	  que	  diz	  
respeito	  às	  questões	  da	  formação	  e	  aos	  itinerários	  didático-‐pedagógicos	  das	  práticas	  docentes	  
dos	  professores	  nos	  campos	  de	  estágios.	  Neste	  sentido,	  estará	  formando	  alunos	  mais	  
preparados	  para	  a	  lida	  e	  o	  exercício	  do	  ofício	  de	  professor	  e/ou	  outra	  função	  educativa	  nas	  
agências	  empregadoras.	  Os	  resultados	  da	  pesquisa	  foram	  satisfatórios.	  
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TÍTULO:	  O	  ensino	  de	  História	  no	  Ensino	  Médio	  -‐	  uma	  análise	  de	  resultados	  dos	  últimos	  3	  anos	  
nas	  edições	  vestibulares	  

AUTOR:	  ISABELA	  CRISTINA	  SANTOS	  DE	  MORAIS	  

ORIENTADOR:	  GRINAURA	  MEDEIROS	  DE	  MORAIS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  sobre	  o	  Ensino	  de	  História	  impulsionada	  pela	  modalidade	  de	  iniciação	  científica	  
desde	  o	  ano	  de	  2010	  seguindo-‐se	  de	  2011,	  investigou	  a	  presença	  das	  abordagens	  
historiográficas	  que	  se	  encontram	  de	  forma	  consistente	  ou	  não	  no	  ensino	  de	  história.	  A	  
pesquisa	  foi	  realizada	  nas	  Escolas	  de	  Ensino	  Médio	  da	  região	  do	  Seridó	  com	  o	  objetivo	  de	  
investigar	  as	  dificuldades	  dos	  alunos	  vestibulandos	  a	  respeito	  da	  disciplina	  de	  História	  em	  
relação	  aos	  métodos	  e	  conteúdos	  utilizados	  pelos	  professores	  do	  Ensino	  Médio	  sendo	  
analisado	  também	  os	  conteúdos	  solicitados	  nas	  provas	  da	  COMPERVE	  durante	  o	  vestibular,	  
nos	  últimos	  anos.	  Os	  procedimentos	  metodológicos	  utilizados	  na	  referente	  pesquisa	  foram	  	  a	  
observação	  em	  sala	  de	  aula;	  entrevistas	  com	  alunos	  do	  Ensino	  Médio;	  análise	  dos	  referenciais	  
e	  de	  provas	  dos	  alunos	  bem	  como	  das	  provas	  aplicadas	  pelo	  exame	  vestibular	  nos	  últimos	  
anos;	  comparativo	  das	  ofertas	  e	  das	  exigências	  com	  relação	  a	  esta	  disciplina;	  e	  aplicações	  de	  
questionários	  junto	  aos	  alunos	  e	  professores	  nas	  escolas.	  Em	  seguida	  realizam-‐se	  as	  análises	  e	  
interpretação	  dos	  dois	  questionários,	  investigando	  a	  teoria	  e	  a	  metodologia	  utilizadas.	  Esta	  
pesquisa	  contou	  com	  a	  colaboração	  de	  74	  alunos.	  O	  foco	  desta	  são	  as	  influências	  das	  
abordagens	  historiográficas	  presentes	  nas	  aulas	  de	  História,	  as	  leituras	  recomendadas	  e	  as	  
exigências	  dos	  conteúdos	  desta	  disciplina	  nos	  exames	  vestibulares	  e	  outros	  concursos.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  manifestações	  artísticas	  da	  dança	  são	  configuradas	  a	  partir	  de	  aspectos	  históricos,	  sociais	  e	  
culturais	  das	  diversas	  sociedades.	  No	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  embora	  alguns	  estudos	  já	  tenham	  
apontados	  significativos	  aspectos	  dessa	  realidade,	  esse	  cenário	  artístico	  precisa	  ser	  atualizado,	  
sobretudo	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  diversidade	  e	  a	  resignificação	  técnica	  e	  estética	  das	  danças	  na	  
contemporaneidade.	  Partindo	  dessa	  perspectiva,	  damos	  continuidade	  à	  busca	  investigativa	  de	  
expressões	  da	  dança	  em	  municípios	  que	  integram	  o	  Programa	  Trilhas	  Potiguares/UFRN,	  
evidenciando	  suas	  práticas	  culturais	  que	  convergem	  e	  divergem	  na	  diversidade	  histórica,	  social	  
e	  filosófica	  de	  cada	  contexto.	  Para	  tanto,	  seguimos	  com	  a	  coleta	  de	  dados	  sobre	  expressões	  da	  
dança	  registradas	  em	  outras	  edições	  do	  referido	  Programa	  institucional,	  destinados	  a	  compor	  
um	  acervo	  virtual;	  e	  prosseguimos	  com	  a	  viagem	  ao	  município	  de	  Pedra	  Grande	  e	  o	  distrito	  
Enxú	  Queimado,	  bem	  como	  desenvolvemos	  estudos	  literários	  sobre	  o	  tema	  da	  pesquisa.	  A	  
experiência	  de	  vivenciar	  expressões	  de	  dança	  no	  RN	  nos	  possibilitou	  compreender	  o	  quanto	  às	  
mesmas	  manifesta	  saberes-‐fazeres	  (CERTEAU,	  1994)	  de	  um	  povo,	  suas	  dificuldades,	  seus	  
anseios,	  suas	  realizações,	  seu	  contexto,	  e	  como	  a	  dança	  vem	  se	  transformando,	  aderindo	  uma	  
nova	  roupagem,	  interagindo	  com	  o	  global	  e	  com	  o	  local,	  criando	  novas	  tradições.	  
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Resumo:	  	  

	  

Perante	  a	  situação	  da	  criança	  e	  do	  adolescente	  na	  conjuntura	  sócio-‐histórica	  do	  século	  XX,	  
autoridades	  políticas,	  em	  aliança	  com	  a	  sociedade	  civil,	  despertaram,	  na	  década	  de	  1990,	  para	  
a	  necessidade	  de	  uma	  mobilização	  mundial	  objetivando	  estabelecer	  um	  novo	  olhar	  sobre	  as	  
questões	  de	  proteção,	  cidadania,	  saúde,	  educação	  e	  bem-‐estar	  das	  crianças	  e	  adolescentes.	  No	  
Brasil,	  o	  Pacto	  pela	  Infância	  demonstrou	  o	  compromisso	  dos	  governadores	  e	  da	  comunidade	  
na	  construção	  de	  mecanismos	  favoráveis	  ao	  desenvolvimento	  infanto-‐juvenil,	  o	  que	  resultou	  
na	  implantação	  do	  Programa	  SOS	  Criança,	  criado	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  em	  1992,	  
funcionando	  na	  direção	  de	  garantir	  o	  cumprimento	  dos	  direitos	  das	  crianças	  e	  adolescentes,	  
com	  empenho,	  dentre	  outras	  funções,	  no	  atendimento	  às	  denúncias	  de	  violação	  dos	  direitos	  
desse	  grupo.	  Nesse	  contexto,	  o	  trabalho	  realizado	  no	  decorrer	  de	  2011	  apresentou	  como	  
objetivo	  a	  caracterização	  do	  quadro	  dessa	  violação	  de	  direitos	  em	  Natal-‐RN,	  mediante	  a	  
análise	  das	  planilhas	  de	  cadastro	  das	  denúncias	  que	  contêm	  informações	  de	  extrema	  
importância	  sobre	  a	  situação	  desse	  grupo	  vulnerável,	  encaminhadas	  a	  essa	  instituição.	  
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Resumo:	  	  

	  

Normalizado	  na	  Constituição	  de	  1988	  e	  no	  ECA,	  o	  principio	  da	  proteção	  integral	  visa	  assegurar	  
os	  direitos	  fundamentais	  às	  crianças	  e	  adolescentes.	  Para	  a	  efetivação	  desses	  direitos	  foram	  
criados	  vários	  dispositivos,	  como	  o	  SOS	  Criança,	  um	  programa	  do	  governo	  que	  recebe	  e	  
encaminha	  casos	  de	  violações	  de	  direitos	  contra	  crianças	  e	  adolescentes	  no	  RN,	  desde	  1992.	  A	  
partir	  da	  análise	  das	  fichas	  de	  cadastro	  do	  programa,	  é	  possível	  caracterizar	  o	  quadro	  da	  
violação	  de	  direitos	  desses	  menores	  em	  todo	  o	  RN.	  Sendo	  assim,	  essa	  pesquisa	  trata-‐se	  de	  um	  
levantamento	  destes	  dados,	  desde	  a	  criação	  do	  SOS	  Criança	  em	  1992,	  até	  1997,	  por	  meio	  da	  
formalização	  de	  um	  banco	  de	  dados	  a	  partir	  do	  registro	  fotográfico	  das	  planilhas	  de	  
atendimento	  do	  programa	  e	  sua	  posterior	  análise	  de	  dados,	  tais	  como:	  agente	  violador,	  tipo	  de	  
queixa,	  idade	  da	  criança	  ou	  adolescente,	  sua	  cor,	  responsável	  pela	  queixa,	  entre	  outras	  
informações.	  Alguns	  trabalhos	  já	  foram	  realizados,	  a	  partir	  do	  cruzamento	  de	  variáveis,	  tais	  
como	  idade	  do	  menor	  X	  tipo	  de	  queixa,	  o	  que	  mostrou	  que	  tipo	  de	  violências	  são	  mais	  comuns	  
em	  cada	  faixa	  etária,	  além	  de	  estudos	  qualitativos	  somente	  com	  um	  tipo	  de	  queixa,	  como	  as	  
violências	  sexuais,	  e	  encontramos	  algumas	  particularidades	  em	  cada	  caso,	  inclusive	  o	  fato	  de	  
existirem	  tão	  poucas	  denúncias	  desse	  tipo	  de	  violência,	  o	  que,	  pela	  sua	  natureza	  de	  ser	  um	  
crime	  praticado	  às	  escondidas	  e	  vergonhoso	  para	  o	  menor,	  é	  justificável	  e	  lamentável	  que	  
tenhamos	  poucas	  denúncias.	  

	  

Palavras-‐chave:	  SOS	  Criança,	  violação	  de	  direitos,	  infância,	  adolescencia,	  Natal/RN	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  HS1043	  

TÍTULO:	  GEOTECNOLOGIAS	  APLICADAS	  AO	  ENSINO	  DE	  GEOGRAFIA	  

AUTOR:	  RAPHAELA	  RHAYANE	  PEREIRA	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  SEBASTIAO	  MILTON	  PINHEIRO	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	  geotecnologias	  são	  desenvolvidas	  por	  um	  conjunto	  de	  disciplinas	  como	  a	  cartografia	  digital,	  
o	  sensoriamento	  remoto,	  os	  sistemas	  de	  posicionamento	  global	  e	  os	  sistemas	  de	  informações	  
geográficas	  (SIG?	  s),	  que	  têm	  como	  alvo	  fundamental	  a	  representação	  do	  mundo	  real	  no	  
computador.	  Este	  trabalho	  enfoca	  a	  localização	  e	  a	  distribuição	  das	  escolas	  publicas	  da	  cidade	  
de	  Natal,	  por	  bairros	  e	  regiões	  administrativas	  (Norte,	  Sul,	  Leste	  e	  Oeste)	  para	  efeito	  de	  estudo	  
sobre	  a	  oferta	  e	  demanda	  por	  ensino	  dessas	  áreas.	  A	  disponibilidade	  das	  escolas	  em	  termos	  de	  
suporte	  de	  microinformática	  também	  foi	  levantada	  com	  vistas	  a	  transferência	  de	  
geotecnologias	  para	  os	  laboratórios	  de	  micro-‐informática	  das	  unidades	  escolares.	  Com	  o	  
georreferenciamento	  das	  escolas	  foi	  ainda	  possível	  a	  localização	  mais	  precisa	  e	  a	  atualização	  
de	  dados	  sobre	  condições	  de	  infraestrutura	  e	  acesso	  das	  escolas.	  A	  utilização	  de	  um	  sistema	  
como	  o	  Sistema	  para	  Processamento	  de	  Informações	  Georreferenciadas	  (SPRING),	  gratuito,	  
auxilia	  análise	  espacial,	  identificando	  como	  ocorre	  à	  distribuição	  dos	  elementos	  do	  espaço	  
estudado.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  projeto	  tem	  por	  objetivo	  selecionar,	  processar	  e	  interpretar	  imagens	  de	  satélite	  de	  
duas	  épocas	  distintas	  (chuvosa	  e	  seca)	  com	  vistas	  ao	  comportamento	  espectral	  da	  vegetação	  
nestes	  dois	  períodos.	  As	  características	  fisiográficas	  e	  fito-‐fisionômicas	  vigentes	  na	  região	  
nordeste	  do	  Brasil	  colocam-‐na	  como	  uma	  área	  favorável	  ao	  desenvolvimento	  de	  aplicações	  de	  
sensoriamento	  remoto	  multi-‐	  e	  hiper-‐	  espectral	  para	  o	  estudo	  do	  ambiente,	  envolvendo	  temas	  
como	  vegetação	  de	  caatinga,	  recursos	  minerais,	  tipos	  e	  qualidade	  de	  solos,	  disponibilidade	  e	  
qualidade	  de	  águas.	  Dada	  a	  importância	  da	  região	  do	  Seridó	  Potiguar	  para	  o	  Estado,	  tanto	  nas	  
questões	  naturais	  como	  sociais,	  observou-‐se	  uma	  série	  de	  fatores	  que	  diferenciam	  a	  região,	  
como	  a	  diminuição	  da	  área	  coberta	  pela	  vegetação,	  no	  decorrer	  dos	  períodos	  secos	  e	  chuvosos	  
que	  tem	  como	  conseqüência	  a	  exposição	  dos	  solos	  favorecendo	  o	  transporte	  de	  material	  para	  
assoreamento	  dos	  rios	  e	  a	  própria	  destruição	  da	  mata	  auxiliar.	  Foram	  gerados	  mapas	  em	  
Sistemas	  de	  Informações	  Geográficas	  (SIG´s)	  passíveis	  de	  sobreposição	  com	  variados	  temas	  
geográficos	  com	  mais	  interatividade	  do	  que	  usualmente	  apresentado	  em	  livros	  e	  mapas	  
escolares.	  A	  criação	  da	  base	  de	  dados	  espaciais	  do	  Seridó	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  o	  uso	  
desses	  dados	  processados,	  analisados	  e	  armazenados	  poderá	  para	  subsidiar	  novas	  pesquisas,	  
como	  também	  para	  servir	  para	  ao	  ensino	  da	  cartografia	  na	  disciplina	  de	  geografia	  nos	  níveis	  
fundamentais	  e	  médios.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  consiste	  no	  resgate	  da	  memória	  das	  Irmandades	  de	  Nossa	  Senhora	  do	  
Rosário	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  A	  história	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  é	  marcada	  pela	  falta	  da	  
memória	  de	  um	  passado	  escravocrata	  e	  o	  estudo	  da	  memória	  destas	  Irmandades	  surge	  com	  o	  
papel	  principal	  de	  revelar	  esse	  passado	  escravocrata	  e	  afirmar	  a	  presença	  do	  afro	  descendente	  
no	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  	  As	  Irmandades	  surgiram	  no	  Brasil	  durante	  o	  período	  
colonial	  com	  os	  jesuítas	  e	  serviam	  como	  espaço	  de	  sociabilidade,	  solidariedade	  e	  religiosidade	  
entre	  os	  negros	  escravizados.	  No	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  elas	  surgiram	  e	  desenvolveram	  durante	  
o	  século	  XIX,	  no	  período	  em	  que	  era	  presente	  o	  cultivo	  do	  algodão.	  Essas	  Irmandades	  estão	  
presentes	  ainda	  hoje	  na	  região	  do	  Seridó,	  nas	  cidades	  de	  Caicó,	  Parelhas	  e	  Jardim	  do	  Seridó.	  	  
Através	  de	  pesquisas	  realizadas	  junto	  às	  irmandades,	  busca	  de	  documentos	  e	  analise	  das	  
narrativas	  dos	  integrantes,	  encontramos	  uma	  história	  que	  vai	  contra	  a	  história	  oficial	  que	  é	  
conhecida	  e	  apresentada	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  As	  Irmandades	  representam	  a	  memória	  viva	  
da	  cultura	  afro	  descendente,	  através	  de	  suas	  manifestações	  que	  são	  a	  Festa	  de	  Nossa	  Senhora	  
do	  Rosário	  e	  a	  Dança	  do	  Espontão.	  As	  Irmandades	  de	  Nossa	  Senhora	  do	  Rosário	  é	  uma	  das	  
principais	  conexões	  para	  se	  estudar	  a	  presença	  afro	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Festa	  do	  Rosário	  no	  Seridó	  é	  marcada	  pela	  presença	  das	  Irmandades	  dos	  Negros	  do	  Rosário,	  
que	  através	  da	  Dança	  do	  espontão,	  marcam	  a	  perpetuação	  e	  resistência	  da	  cultura	  afro	  
brasileira	  na	  região.	  A	  festividade	  do	  Rosário	  homenageia	  Nossa	  Senhora	  do	  Rosário,	  padroeira	  
dos	  negros,	  desde	  os	  tempos	  coloniais,	  promovendo	  uma	  junção	  entre	  sagrado	  e	  profano.	  A	  
Festa	  religiosa	  é	  intercalada	  com	  as	  danças	  dos	  negros,	  que	  fazem	  o	  cortejo	  a	  santa	  e	  a	  ela	  
dedicam	  sua	  devoção.	  Para	  tanto,	  o	  objetivo	  da	  pesquisa	  era	  mapear	  e	  analisar	  as	  festividades	  
ligadas	  a	  N.S.	  do	  Rosário	  na	  região	  do	  Seridó-‐RN.	  A	  pesquisa	  realizada	  em	  2011,	  acompanhou	  
as	  irmandades	  de	  Caicó	  e	  Boa	  Vista	  dos	  Negros,	  dentro	  das	  festividades	  da	  Festa	  do	  Rosário.	  A	  
metodologia	  utilizada	  foi	  o	  levantamento	  bibliográfico	  e	  a	  pesquisa	  de	  campo,	  sendo	  composta	  
pela	  observação	  da	  festa,	  assim	  como	  de	  entrevistas	  com	  os	  participantes	  das	  irmandades.	  Ao	  
acompanhar	  e	  analisar	  a	  festa,	  percebeu-‐se	  que	  a	  irmandade	  do	  Rosário	  é	  um	  símbolo	  de	  
resistência	  da	  cultura	  afro	  brasileira,	  mesmo	  estando	  ligada	  no	  caso	  da	  Festa	  de	  Nossa	  Senhora	  
do	  Rosário	  ao	  universo	  religioso.	  A	  festividade	  do	  Rosário	  nos	  oferece	  vários	  elementos	  para	  
pensarmos	  sobre	  a	  identidade,	  a	  memória	  e	  a	  resistência	  das	  comunidades	  negras	  que	  dela	  
participam.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esse	  trabalho	  caracteriza-‐se	  primordialmente	  pela	  produção	  audiovisual	  do	  documentário	  
sobre	  a	  etnia	  cigana	  residente	  em	  algumas	  cidades	  no	  estado	  do	  RN,	  trata-‐se,	  portanto	  de	  
refletir	  sobre	  a	  metodologia	  (áudio)	  visual	  para	  as	  pesquisas	  sociais,	  buscando	  articular	  a	  
construção	  e	  produção	  visual	  com	  a	  perspectiva	  do	  pensamento	  antropológico.	  (ACHUTTI,	  
1997)	  Apresentamos	  os	  resultados	  a	  partir	  de	  etnografia	  descritiva	  e	  narrativa,	  tanto	  no	  
suporte	  clássico	  da	  escrita	  como	  no	  suporte	  audiovisual	  e	  hipertexto.	  A	  pesquisa	  possui	  sua	  
parte	  teórica,	  que	  analisa	  desde	  os	  textos	  sobre	  a	  etnia	  cigana	  e	  a	  produção	  audiovisual.	  E	  sua	  
parte	  empírica,	  que	  trata	  da	  produção	  audiovisual	  do	  etno-‐documentário	  sobre	  as	  
comunidades	  ciganas	  do	  RN.	  

Os	  conhecimentos	  técnicos	  sobre	  o	  manuseamento	  das	  câmeras	  filmadoras	  e	  fotográficas,	  a	  
familiarização	  com	  os	  programas	  de	  edição	  de	  vídeo	  e	  tratamento	  de	  imagens	  caminham	  
conjuntamente	  com	  as	  leituras	  de	  trabalhos	  e	  dissertações	  relacionadas	  à	  etnia	  cigana.	  Não	  
obstante,	  mantemos	  contato	  com	  lideranças	  e	  membros	  de	  comunidades	  ciganas,	  estudiosos	  
e	  pesquisadores	  que	  através	  de	  seus	  depoimentos	  irão	  formar	  o	  documentário.	  Através	  das	  
pesquisas	  bibliográficas	  e	  dos	  depoimentos	  dos	  próprios	  ciganos	  e	  estudiosos,	  fica	  clara	  
importância	  desse	  trabalho	  para	  um	  grupo	  que	  possui	  uma	  história	  de	  perseguição	  e	  violência.	  
Que	  é	  estigmatizado	  e	  que	  quase	  sempre	  é	  segregado	  dos	  não	  ciganos	  basicamente	  pelo	  
desconhecimento,	  pela	  mitificação	  e	  pelo	  medo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  propõe	  um	  contato	  maior	  entre	  o	  estudo	  antropológico	  e	  a	  imagem.	  Para	  tanto,	  
torna-‐se	  necessário	  a	  compreensão	  dos	  diversos	  tipos	  de	  imagens	  como	  formas	  específicas	  da	  
linguagem,	  e	  como	  elas	  contribuem	  como	  um	  instrumento	  a	  mais	  na	  fonte	  de	  pesquisa,	  junto	  
com	  a	  parte	  bibliográfica.	  Escolhemos	  aqui	  a	  imagem	  cinematográfica	  africana.	  

	   O	  projeto	  pretende	  agregar	  novos	  saberes	  e	  compartilhar	  um	  tema	  de	  pesquisa	  que	  
vem	  sendo	  consolidado	  dentro	  da	  base	  de	  pesquisa	  que	  é	  o	  pós-‐colonial.	  Com	  este	  objetivo	  foi	  
feito	  uma	  revisão	  bibliográfica	  sobre	  o	  assunto	  e	  a	  I	  mostra	  de	  filmes	  africanos	  para	  ampliar	  o	  
debate.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  região	  Nordeste	  tem	  apresentado,	  nos	  últimos	  anos,	  uma	  das	  maiores	  desigualdade	  de	  
renda	  do	  país.	  Essa	  situação	  é	  mais	  agravante	  no	  meio	  rural,	  que	  além	  de	  uma	  alta	  
desigualdade	  de	  renda	  se	  caracteriza	  por	  elevados	  níveis	  de	  pobreza,	  elevada	  grau	  de	  
concentração	  de	  terras	  e	  de	  instabilidades	  climáticas.	  Esse	  cenário	  de	  insegurança	  econômica	  
no	  meio	  rural	  causa	  também	  diversos	  problemas	  sociais	  para	  o	  homem	  do	  campo	  entre	  eles	  a	  
falta	  de	  oportunidade	  de	  trabalho	  e,	  como	  conseqüência,	  o	  êxodo	  rural.	  Este	  trabalho	  tem	  
como	  objetivo	  analisar	  de	  que	  forma	  a	  previdência	  social	  influência	  a	  renda	  das	  famílias	  no	  
meio	  rural	  do	  Nordeste	  e	  verificar	  sua	  importância	  na	  redução	  da	  desigualdade	  e	  da	  pobreza	  
nesse	  espaço.	  Para	  atingir	  o	  objetivo	  utilizou-‐se	  na	  metodologia	  a	  decomposição	  do	  índice	  de	  
Gini	  e	  as	  informações	  da	  Pesquisa	  Nacional	  por	  Amostra	  de	  Domicílios	  (PNAD),	  do	  período	  de	  
2001	  a	  2009.	  Para	  a	  mensuração	  da	  pobreza,	  empregou-‐se	  o	  índice	  de	  Foster-‐Greer-‐Thorbecke	  
(FGT).	  Os	  resultados	  encontrados	  mostraram	  que	  a	  previdência	  social	  representa	  mais	  de	  30%	  
da	  renda	  das	  famílias	  rurais	  do	  Nordeste	  contribuindo	  assim	  para	  amenizar	  a	  pobreza	  e	  a	  
desigualdade	  de	  renda	  no	  meio	  rural.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  procura	  realizar	  uma	  análise	  prévia	  das	  proporções	  e	  também	  do	  
desenvolvimento	  local	  que	  pode	  ser	  garantido	  a	  partir	  de	  um	  empreendimento	  estruturante,	  
no	  caso,	  a	  criação	  de	  um	  aeroporto	  como	  porta	  de	  entrada	  para	  novos	  investimentos	  assim	  
como	  para	  um	  novo	  planejamento	  da	  estrutura	  urbana,	  possibilitando	  uma	  maior	  mobilidade	  
dentro	  da	  cidade,	  do	  Estado	  e	  do	  país.	  O	  objeto	  a	  ser	  estudado	  foi	  o	  Projeto	  do	  Aeroporto	  
Internacional	  de	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante,	  município	  constituinte	  da	  Região	  Metropolitana	  de	  
Natal	  (RMN),	  que	  possuem	  em	  suas	  aspirações,	  tornar-‐se	  aeroporto-‐cidade	  e	  um	  dos	  maiores	  
complexos	  aeroportuários	  da	  América	  Latina.	  Como	  o	  Aeroporto	  ainda	  não	  está	  totalmente	  
finalizado	  e	  nem	  em	  operação,	  a	  pesquisa	  tende	  a	  realizar	  um	  de	  monitoramento	  e	  revisão	  
conceitual	  do	  empreendimento	  impactante	  tanto	  no	  âmbito	  econômico	  como	  no	  ambiental	  e	  
social.	  	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Durante	  o	  projeto	  de	  pesquisa,	  as	  atividades	  se	  caracterizaram	  por	  reuniões	  e	  debates	  sobre	  
os	  temas	  com	  a	  Profa.	  Coordenadora	  do	  Projeto,	  que	  tinha	  como	  objetivo	  esclarecimento	  da	  
pesquisa,	  como	  também	  orientar	  acerca	  das	  atividades	  propostas.	  Dessa	  forma,	  como	  bolsista	  
de	  apoio	  técnico,	  detive-‐me	  a	  ser	  responsável	  pelas	  buscas	  de	  bibliografias	  referentes	  ao	  tema	  
TRAJETÓRIA	  DA	  FAMILIA:	  CONSTRUÇÃO/DESCONSTRUÇÃO	  NA	  PERSPECTIVA	  DE	  GÊNERO	  na	  
Biblioteca	  Central	  Zila	  Mamede,	  na	  UFRN,	  na	  Biblioteca	  Setorial	  do	  CCHLA	  e	  dos	  sites	  de	  busca	  
pela	  internet	  (especialmente	  o	  SciELO),	  	  além	  de	  apresentar	  a	  professora	  os	  artigos	  e	  materiais	  
encontrados.	  Fez-‐se	  também	  sinopse	  de	  filmes	  com	  temas	  que	  proporcionou	  aprofundamento	  
e	  debates	  sobre	  algumas	  questões	  sociais.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  de	  pesquisa	  intitulado	  "Trajetória	  da	  Família:	  Construção/Desconstrução	  na	  
perspectiva	  de	  Gênero"	  pretende	  explorar	  o	  fenômeno	  das	  mudanças	  significativas	  na	  
conjuntura	  conceitual	  e	  estrutural	  da	  família,	  em	  especial	  a	  das	  camadas	  médias.	  Essas	  
transformações,	  impulsionadas	  pela	  globalização,	  bem	  como	  outros	  fatores	  como	  o	  
movimento	  feminista,	  mudanças	  nas	  relações	  de	  trabalho,	  de	  novas	  formas	  de	  sociabilidade,	  
do	  casamento	  por	  amor,	  dentro	  outros,	  impulsionaram	  as	  transformações	  que	  se	  caracterizam	  
pela	  redução	  dos	  casamentos	  formais,	  aumento	  de	  divórcios,	  o	  fenômeno	  dos	  recasamentos,	  
configurando	  os	  novos	  arranjos	  familiares.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  nascimento	  prematuro	  é	  responsável	  pelos	  altos	  índices	  de	  morbimortalidade	  entre	  os	  
neonatos,	  devido	  entre	  outros	  aspectos,	  às	  conseqüências	  físicas	  que	  este	  tipo	  de	  nascimento	  
apresenta.	  No	  entanto,	  as	  conseqüências	  negativas	  deste	  nascimento	  não	  se	  restringem	  
apenas	  ao	  bebê	  pré-‐termo,	  uma	  vez	  que	  as	  características	  comuns	  do	  puerpério	  estão	  
associadas	  a	  altos	  índices	  de	  sintomatologia	  depressiva	  entre	  as	  mães	  destes	  recém-‐nascidos.	  
Neste	  contexto,	  o	  apoio	  social	  tem	  sido	  apontado	  como	  um	  fator	  de	  proteção	  ao	  
estabelecimento	  desta	  sintomatologia	  depressiva.	  Mediante	  o	  exposto,	  o	  presente	  trabalho	  
objetiva	  investigar	  se	  existe	  uma	  relação	  entre	  a	  percepção	  do	  apoio	  social	  e	  a	  prevalência	  de	  
sintomas	  depressivos	  em	  mães	  de	  recém-‐nascidos	  prematuros	  hospitalizados	  em	  dois	  
hospitais	  de	  auto-‐risco	  da	  cidade	  de	  Natal-‐RN.	  Para	  tanto,	  foram	  utilizados	  um	  questionário	  
biosociodemográfio,	  a	  Escala	  de	  Apoio	  Social	  e	  a	  Escala	  de	  Depressão	  Pós-‐Parto	  de	  Endiburgh.	  
A	  análise	  dos	  dados	  aponta	  que	  há	  uma	  relação	  negativa	  entre	  o	  apoio	  social	  e	  a	  
sintomatologia	  depressiva,	  indicando	  assim	  que	  quando	  um	  prevalente	  o	  outro	  é	  reduzido,	  
apontando	  que	  o	  apoio	  social	  é	  um	  importante	  fator	  de	  proteção	  ao	  estabelecimento	  da	  
sintomatologia	  depressiva.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  ?novos	  letramentos?	  (LEU	  ET	  AL,	  2004),	  o	  uso	  e	  a	  adaptação	  às	  tecnologias	  de	  informação	  e	  
comunicação	  (TICs)	  surgem	  cada	  vez	  mais	  presentes	  no	  dia	  a	  dia	  dos	  indivíduos,	  e,	  mais	  
especificamente,	  dos	  jovens	  da	  sociedade	  atual.	  De	  cunho	  dessas	  informações,	  pretende-‐se	  
analisar	  de	  que	  forma	  esses	  artifícios	  são	  e	  podem	  ser	  aplicados	  no	  ambiente	  escolar	  como	  
práticas	  sociais	  de	  leitura	  e	  escrita,	  a	  partir	  do	  foco	  em	  ?práticas	  de	  letramento?	  (KLEIMAN,	  
1995),	  que	  estão	  inseridas	  nos	  ?estudos	  de	  letramento?	  (OLIVEIRA;	  KLEIMAN,	  2008),	  a	  linha	  
teórica	  desse	  trabalho.	  A	  metodologia	  adotada	  é	  de	  caráter	  qualitativo-‐etnográfico	  (MATTOS,	  
2001).	  A	  geração	  de	  dados	  ocorreu	  em	  três	  escolas	  da	  região	  metropolitana	  da	  capital	  
potiguar,	  cada	  qual	  com	  especificidades	  (uma	  localizada	  em	  região	  rural,	  outra	  em	  um	  centro	  e	  
uma	  terceira	  afastada	  de	  grandes	  núcleos)	  que	  resultaram	  em	  diferentes	  perspectivas	  quanto	  
à	  presença	  dos	  ?novos	  letramentos?	  na	  escola.	  Os	  encaminhamentos	  sugerem	  que	  a	  inserção	  
de	  ?projetos	  de	  letramento?	  (KLEIMAN,	  2000)	  nas	  vivências	  do	  aluno	  é	  necessária,	  embora	  
ainda	  não	  totalmente	  presente,	  sendo	  ela	  crucial	  para	  a	  criação	  de	  novas	  capacidades,	  o	  
desenvolvimento	  de	  ações	  mais	  complexas	  e	  a	  formação	  de	  leitores	  e	  escritores	  críticos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Novos	  Letramentos.	  Práticas	  de	  leitura	  e	  escrita.	  TIC.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  tem	  por	  objetivo	  explorar	  a	  literatura	  de	  Hilda	  Hilst	  (1930	  ?	  2004),	  autora	  
brasileira	  que	  explorou	  diversos	  gêneros	  dentro	  de	  suas	  produções	  literárias,	  escrevendo	  
poemas,	  contos,	  crônicas,	  romances	  e	  peças	  teatrais.	  O	  seu	  teatro	  foi	  escrito	  durante	  o	  auge	  
da	  Ditadura	  Militar,	  nos	  anos	  de	  1967	  a	  1969,	  cujas	  peças	  permaneceram	  inéditas	  durante	  
décadas	  após	  sua	  criação.	  Tais	  peças	  levam	  o	  público	  à	  reflexão	  sobre	  acontecimentos	  
relevantes	  dessa	  época.	  Apesar	  da	  classificação	  dessas	  obras	  como	  peças	  dramáticas,	  a	  autora	  
inclui	  características	  da	  prosa	  e	  da	  poesia	  em	  seu	  teatro,	  o	  que	  demonstra	  a	  estética	  de	  Hilst	  
como	  sendo	  original.	  Pesquisamos	  as	  oito	  peças	  produzidas	  pela	  escritora	  a	  fim	  de	  estabelecer	  
relações	  entre	  elas,	  ao	  comparar	  a	  construção	  estética	  das	  mesmas,	  além	  de	  analisar	  os	  temas	  
presentes,	  mostrando	  assim	  um	  teatro	  que	  adverte	  e	  questiona	  valores	  atribuídos	  
principalmente	  à	  ordem	  hierárquica	  presente	  na	  sociedade.	  São	  revelados,	  assim,	  temas	  
recorrentes	  nas	  obras	  dramáticas	  da	  escritora:	  a	  repressão	  e	  a	  constante	  luta	  contra	  a	  
ideologia	  dominante.	  Há	  a	  predominância	  de	  personagens	  que	  não	  se	  resignam	  à	  situação	  
imposta,	  revelando	  a	  esperança	  na	  luta	  contra	  o	  que	  nos	  parece	  injusto.	  Finalmente,	  através	  
da	  criação	  de	  Hilda	  Hilst	  exploramos	  este	  teatro	  que	  permaneceu	  desconhecido	  da	  crítica	  e	  da	  
sociedade,	  abrindo-‐o	  para	  novas	  leituras	  e	  análises.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Hilda	  Hilst.	  Teatro.	  Repressão.	  Sistema.	  Existencialismo.	  

	  


