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CÓDIGO:HS0001 

TÍTULO: Introdução à micro-história no Seridó do século XIX  

AUTOR: ARIANE DE MEDEIROS PEREIRA 

ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO  

Resumo:  

Este trabalho 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 

aprofundou-se 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 até o momento redigir um 

artigo sobre a mulher seridoense no tocante a seus comportamentos e 

sentimentos numa perspectiva micro-histórica.  

Palavras-chave: Micro-história; Seridó; Processos-crime  
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CÓDIGO: HS0003 

TÍTULO: PRÁTICAS E RECURSOS DE ATENÇÃO À CRISE PSIQUIÁTRICA 

AUTOR: CECÍLIA GALVÃO DE BRITTO 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN  

Resumo:  

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa sobre atenção à crise psiquiátrica. 

Aqui temos como objetivo investigar os critérios utilizados pelas equipes, assim 

como os procedimentos realizados e as dificuldades enfrentadas na atenção à 

crise em serviços da rede de atenção à saúde mental (um CAPS III, dois 

CAPSad e um CAPS II) e SAMU do município de Natal/RN. Realizou-se 

entrevistas semiestruturadas com 71 trabalhadores desses locais. Como 

resultados, identificamos a falta de clareza por parte das equipes dos serviços 

substitutivos nos critérios utilizados para definir a crise, apesar de alguns 

aspectos citados (agressividade, agitação psicomotora, desorientação e 

ideação suicida). Em relação aos procedimentos realizados, o acolhimento foi 

unânime, sendo descrito como uma tentativa de conversa com o paciente no 

intuito de acalmá-lo e medicá-lo. Quando não conseguem, realizam contenção 

física e em casos agudos encaminham para o CAPS III ou hospital psiquiátrico. 

Há ainda peculiaridades nos serviços. Nos CAPSAd, há uma diferenciação 

entre intoxicação e “crise psiquiátrica”, cujo atendimento não é entendido como 

sua competência. O CAPS II também não atende crise. O CAPS III e SAMU 

foram citados como os serviços responsáveis por atender situações de crise. 

Algumas dificuldades foram apontadas, tais como carência de recursos físicos 

e materiais, assim como profissionais qualificados. Os trabalhadores afirmaram 

a necessidade de capacitações e treinamentos para qualificar as equipes.  

Palavras-chave: crise psiquiátrica; acolhimento; rede de atenção  
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CÓDIGO: HS0004 

TÍTULO: ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE PREÇOS ENTRE OS MERCADOS 

DE ETANOL EM SÃO PAULO E ALAGOAS 

AUTOR: AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JANAINA DA SILVA ALVES  

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, isto é, há 

equilíbrio de longo prazo entre eles. 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.  

Palavras-chave: Etanol; Transmissão de preços; Co-integração.  
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CÓDIGO: HS0005 

TÍTULO: ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE PREÇOS ENTRE OS MERCADOS 

DE ETANOL EM PERNAMBUCO E ALAGOAS 

AUTOR: IGOR COSTA FREIRE LUZARDO 

ORIENTADOR: JANAINA DA SILVA ALVES  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo analisar elasticidade de transmissão de 

entre mercados espacialmente separados de etanol no Nordeste do Brasil. 

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.  

Palavras-chave: Etanol; Transmissão de preços; Co-integração. preços Busca-

se  
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CÓDIGO: HS0008 

TÍTULO: REDE DE ATENÇÃO À CRISE PSIQUIÁTRICA EM NATAL/RN 

AUTOR: CLARISSE VIEIRA DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN 

CO-AUTOR: DEYZE DA SILVA FERREIRA 

CO-AUTOR: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: CECÍLIA GALVÃO DE BRITTO  

Resumo:  

Este trabalho é sobre a primeira etapa de uma pesquisa que tem como objetivo 

geral investigar a estruturação da rede de atenção à crise psiquiátrica em 

Natal-RN. Para tanto, nesta primeira etapa investigamos a percepção de 

profissionais e gestores da rede substitutiva de saúde mental sobre a atenção a 

crise. Entrevistamos um total de 71 profissionais dos serviços CAPS III, 

CAPSad Norte, Caps Ad Leste, CAPS II Oeste e SAMU. Analisamos as 

entrevistas a partir de quatro categorias de análise: Componentes da rede de 

atenção; Responsabilização e fluxo de usuários na rede; Principais dificuldades 

encontradas na atenção à crise em rede substitutiva e o lugar do hospital 

psiquiátrico nessa rede. Como resultados, encontramos esta rede formada pelo 

CAPS III, SAMU e o Hospital Psiquiátrico João Machado (HJM) e é acionada 

pelos demais serviços ou pela família. A partir de pactuações, essa rede busca 

direcionar o fluxo dos usuários. O HJM exerce um papel importante, mas, 

encaminha o paciente para o CAPS III quando possível. Em geral, nos CAPS II 

não há responsabilização pela atenção à crise. Os profissionais afirmaram não 

haver comunicação entre os serviços e os encaminhamentos às vezes 

acontecem sem troca de informações. Concluimos que a rede de atenção à 

crise permanece desarticulada, principalmente pela falta de comunicação entre 

as equipes e a não responsabilização de alguns serviços por esta atenção de 

modo a prescindir do hospital psquiatrico.  

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; Atenção à crise e Saúde Mental.  
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CÓDIGO: HS0010 

TÍTULO: Mídia, corpo e cidade: comunicação urbana e expressões subjetivas 

na produção e no consumo simbólico em Natal 

AUTOR: GUSTAVO LEITE SOBRAL 

ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA  

Resumo:  

O projeto de pesquisa Projeto de Pesquisa PVC6167-2010 - "Mídia, corpo e 

cidade: comunicação urbana e expressões subjetivas na produção e no 

consumo simbólico em Natal" utiliza uma abordagem transdisciplinar para 

investigar a formação de paisagens simbólicas definidoras da cultura urbana. A 

pesquisa teve por objetivo geral investigar as formas de expressão relativas à 

formação da paisagem urbana natalense. A partir das leituras de CASCUDO 

(1999) e LIMA (2008), conhecer a Natal passada a partir da sua história e a 

vocação da cidade em ser uma cidade sempre nova. Nesta etapa, além da 

leitura da bibliografia de apoio, sobretudo, no que tange a questão urbana e a 

imagem da cidade LYNCH (2007), JACOBS (2000) e SCULLY JR (2002), uma 

pesquisa de campo no bairro de Petrópolis coletando registro fotográfico de 

prédios, construções, letreiros, registros das transformações da cidade e de 

seus usos.  

Palavras-chave: Comunicação; mídia; imagem; corpo; cidade.  
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CÓDIGO: HS0013 

TÍTULO: Identificação dos paradigmas teóricos das metodologias de 

planejamento e organização do turismo 

AUTOR: JAQUELINE DOS SANTOS SILVA 

ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO  

Resumo:  

O turismo é uma atividade que está ganhando cada vez mais destaque no 

cenário mundial. Mas é necessário que ele seja desenvolvido de forma 

ordenada, para assim proporcionar benefícios em longo prazo ao local onde ele 

for implantado. Para isto é fundamental a realização do planejamento antes da 

execução da atividade turística em uma localidade, pois este auxiliará no 

desenvolvimento adequado da atividade, expondo aspectos positivos e 

negativos, para que assim possam ser tomadas as decisões mais corretas 

acerca da implantação da atividade no local. O objetivo deste artigo é identificar 

os principais métodos de planejamento utilizados por autores brasileiros e 

mostrar a importância da realização do planejamento na implantação do 

turismo de base local, para que desta forma o turismo possa ser uma atividade 

que gere benefícios em longo prazo, tanto para a localidade, quanto para seus 

habitantes.  

Palavras-chave: Métodos de planejamento. Base local. Desenvolvimento. 

Longo prazo.  
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CÓDIGO: HS0018 

TÍTULO: ESPACIALIDADE DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE 

TERRESTRE (TST) DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU-RN 

AUTOR: SAVIO SAMRI LUNA PASCHOAL 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA  

Resumo:  

O município de Ipanguaçu está localizado na microrregião do Vale do Açu, na 

região central do estado do RN. Possui uma área total de 374,2 Km2 e uma 

população de 13.856 habitantes. Possui uma topografia relativamente plana, 

possui dois corpos d'água de grande capacidade, a Lagoa da Ponta Grande e 

o açude Pataxós, além de ser banhado pelo Rio Pataxós e pelo Rio Açu. Este 

trabalho visa contribuir para identificar qualitativamente e quantitativamente a 

espacialização da temperatura de superfície terrestre do município. Para o 

estudo foram utilizadas um total de 02 imagens do satélite Landsat 5, sensor 

TM, a escolha das imagens foi feita com o critério que fossem o mais distante, 

temporalmente, entre si, e preferencialmente de uma mesma época, de sorte 

que as cenas utilizadas ambas são do mês de junho, a imagem mais antiga é 

do ano de 1984 e a mais recente é de 2010. O histograma de freqüência de 

pixels da TST nos trazem algumas considerações: para o ano de 1984, os 

pixels ocorrem predominantemente no intervalo entre 291 e 295 °K, e 

apresentam um pico de maior freqüência em 293 °K com aproximadamente 

5.700 pixels, já para o ano de 2010, a TST apresentou-se maior, com valores 

ocorrendo entre 295 e 299 °K com um único pico com valor de 

aproximadamente 297 °K contendo cerca de 4.500 pixels. Considera-se 

pertinente realizar outros estudos, tais como: uso e ocupação do solo do 

município, declividade do terreno, NDVI, dentre outros. Para então, integrá-los 

num SIG.  

Palavras-chave: Semi-árido, caatinga, Ipanguaçu, temperatura de superfície.  
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CÓDIGO: HS0027 

TÍTULO: Formação de professores: a manifestação de habitus e 

representações sociais no campo educacional 

AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO 

ORIENTADOR: ELDA SILVA DO NASCIMENTO MELO 

CO-AUTOR: KARLA MICHELLE DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A formação de professores constitui-se em uma das políticas de governo de 

maior centralidade. Tal fato se justifica em função da carência de professores 

na educação básica, em especial nas áreas de física e matemática. No 

entanto, os cursos de formação docente apresentam fragilidades no 

atendimento a tais exigências. Nessa perspectiva, propõem-se 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 IFCE e da UFRN representam sua 

formação nestas áreas de conhecimento, assim como o ato docente. Para a 

apreensão da representação social que os alunos dos cursos de licenciatura 

em Física e Matemática do IFCE e UFRN têm sobre a formação e o ato 

educativo nessas áreas, tomou-se por base a Teoria do Núcleo Central 

desenvolvida por Jean-Claude Abric. Foi utilizado como método de coleta de 

dados a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP, a qual é bastante 

adequado à pesquisa, por tratar-se de uma técnica projetiva que permite 

diminuir a influência das produções discursivas de caráter mais retórico e 

racionalizado sobre o objeto. Uma vez identificadas as representações sociais 

dos alunos acerca de sua formação a pesquisa apontará as principais 

conclusões e lacunas, assim como novas questões que possam dar margem a 

outros estudos, que busquem contribuir para o aperfeiçoamento das políticas 

de formação docente.  

Palavras-chave: Formação, Docência, Representação social  
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CÓDIGO: HS0029 

TÍTULO: A GESTÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AUTOR: RITA DE CÁSSIA DANTAS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

Gestão e Coordenação da Educação é uma pesquisa vinculada a um Projeto 

de Ações Integradas denominado “Conexão de Saberes: a ressignificação dos 

acontecimentos construídos na UFRN, a organização do trabalho pedagógico e 

o seu reconhecimento social”. O estudo visa investigar a organização do 

trabalho pedagógico nas escolas públicas da cidade de Caicó/RN, 

especificamente a Escola Estadual Pe. Edmund Kagerer. Optamos por fazer 

um estudo teórico acerca da gestão democrática a fim de ter um suporte de 

como ocorre a gestão da escola contemporânea, embora este trabalho culmine 

com entrevistas realizadas com os gestores e coordenadores pedagógicos da 

referida escola. Assim, nos fundamentamos em Dourado (2001), e Libâneo 

(2009). Estudamos o Projeto Político Pedagógico desta escola e analisamos 

como ocorre a sua organização. À luz das bases teóricas estudadas, Veiga 

(1995) e outros autores, analisamos, também, o Projeto Político Pedagógico da 

escola campo de pesquisa. Os resultados apontam para fragilidade dos 

conhecimentos referentes a gestão escolar por parte dos gestores. Concluímos 

ser preciso desenvolver um trabalho de intervenção nesta escola que mobilize 

os atores ali presentes para compreensão da importância que cada um possui 

no âmbito da gestão democrática desta escola, especialmente do gestor 

escolar e, perceba o PPP da escola um documento vital para a gestão 

democrática escolar.  

Palavras-chave: Gestão democrática. Projeto Político Pedagógico. Educação.  
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CÓDIGO: HS0030 

TÍTULO: Traços de um novo Extensionismo Rural: análise de aspectos 

metodológicos inerentes a atuação da EMATER/RN. 

AUTOR: LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES 

ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA 

CO-AUTOR: ARUÃ COSTA CUNHA 

CO-AUTOR: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA  

Resumo:  

No Brasil, a produção agroecológica vem ganhando relevante espaço na 

produção de alimentos, atingindo uma área cultivada estimada em, 

aproximadamente, 2% da produção total nacional, o que propicia o aumento de 

incentivos de políticas públicas que promovam a transição da agricultura 

convencional para a agroecológica. Após a constatação de que o tipo de 

agricultura advindo com a ‘Revolução Verde’, não é sustentável em longo 

prazo, difundiu-se a proposta de uma agricultura agroecológica, que tem como 

premissas a utilização de métodos e técnicas que respeitem os limites da 

natureza, pouca ou nenhuma dependência de agroquímicos e troca de saberes 

científicos com saberes locais desenvolvidos pelos agricultores. O presente 

trabalho tem o objetivo de estudar as características da extensão rural no 

processo de incubação da agroecologia no RN. Trata-se de pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório e descritivo com a abordagem multi-caso. 

Observou-se que são três as instituições que atuam com o fomento a 

agroecologia no RN: EMATER-RN, AACC-RN e Diaconia. Nas instituições 

estudadas, verificou-se que a conversa individual e a discussão em grupo entre 

técnicos e público beneficiado prevalecem no processo inicial de implantação, 

todavia constatou-se existência de diversas dificuldades ao longo do processo 

de implantação, o que aponta para a falta de autonomia das organizações de 

fomento na resolução dos problemas.  

Palavras-chave: Processo, Incubação, Fomento, Agroecologia  
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CÓDIGO: HS0033 

TÍTULO: Aspectos morfossintáticos e semântico-pragmáticos dos verbos de 

ação  

AUTOR: LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA  

Resumo:  

Seguindo a orientação dos teóricos funcionalistas e cognitivistas, que defende 

uma investigação baseada no uso, este trabalho tem como objeto de estudo os 

aspectos morfossintáticos e semântico-pragmáticos dos verbos de ação 

observados no discurso oral e espontâneo de falantes natalenses. Utilizamos o 

Banco Conversacional de Natal, composto por conversas gravadas e 

transcritas em unidades entonacionais, através de símbolos gráficos, 

mantendo-o o mais próximo da fala casual (DU BOIS, 1992). Com nossa 

análise, esperamos contribuir para a constituição de um quadro mais refinado 

acerca das tendências de uso dos verbos de ação no português 

contemporâneo.  

Palavras-chave: Linguísica Funcional Verbos Ação Corpo do Relatório  
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CÓDIGO: HS0038 

TÍTULO: CTRL+ART+DEL: Universo Poético em arte e tecnologia AUTOR: 

GABRIELLA REBOUÇAS FREIRE PEREIRA 

ORIENTADOR: FABIO OLIVEIRA NUNES  

Resumo:  

A pesquisa está direcionada para os discursos que relacionam contexto, arte e 

tecnologia em proximidade com questões contemporâneas, e abrange um 

estudo dos processos criativos em arte e tecnologia, compreendendo o 

universo poético pelos novos meios. Objetiva-se investigar a produção e 

criação em arte e tecnologia, especialmente, trabalhos artísticos que tratam 

sobre os diálogos e relações entre homem e máquina, envolvendo o tema do 

pós-humano ou pós-biológico.  

Palavras-chave: Arte e Tecnologia, Arte-Ciência, Arte Tecnológica, Pós-

Humano, Bioarte  
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CÓDIGO: HS0044 

TÍTULO: A qualidade do gasto público nos municípios do Rio Grande do Norte: 

estudos de casos 

AUTOR: FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO  

Resumo:  

O PRONAF é uma política pública baseada no fornecimento de crédito agrícola 

e apoio institucional aos agricultores familiares. Foi concebido em resposta às 

recomendações de políticas formuladas por pesquisadores e técnicos do 

Ministério da Agricultura e EMBRAPA, e reivindicações do Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais desde o final da década de 1980.  

O programa beneficia seis grupos sociais divididos a partir de sua renda bruta 

anual que varia entre R$ 2.000,00 e R$ 60.000,00. O PRONAF Possui baixas 

taxas de juros, entre 1,15% e 7,25%.Apesar das diversas linhas de crédito, das 

baixas taxas de juros e do alto montante de recursos disponível, a utilização 

desses recursos do PRONAF vem mostrando uma queda na Região Nordeste, 

e em particular no Rio Grande do Norte. Diante dessa problemática, o estudo 

parte da seguinte pergunta: Por que o número e o valor dos contratos vêm 

caindo nos estados do Nordeste e, em particular no Rio Grande do Norte, 

enquanto em outras regiões, notadamente no Sul e Sudeste, o número e o 

valor dos contratos é crescente?  

No decorrer do estudo, um dos principais problemas do programa levantado 

por Rufino (2009, apud CARNEIRO, 1997, 2000),é critério de identificação do 

“verdadeiro agricultor”, aquele que corresponde com o perfil de um profissional 

com capacidade empresarial apto para encontrar na atividade agrícola o 

sustento seu e de sua família, é que este tenha pelo menos 80% da renda 

familiar originária da agricultura.  

Palavras-chave: Política pública; crédito rural; Pronaf.  
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CÓDIGO: HS0048 

TÍTULO: As contribuições dos cursos de Pedagogia a Distância na formação 

do Pedagogo Educador Infantil 

AUTOR: IÊDA LICURGO GURGEL FERNANDES 

ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Este estudo objetiva investigar as contribuições e as lacunas teórico-práticas 

dos cursos de Graduação em Pedagogia a Distância na formação do 

Pedagogo Educador Infantil a fim de oferecer contribuições aos cursos de 

formação de professores, sobretudo aqueles que trabalham com a educação 

infantil, também destacamos qual o papel do curso de Pedagogia na 

modalidade da EaD na formação deste profissional. Para analisar essa 

formação basearemos esse estudo na Abordagem Qualitativa da Pesquisa 

Educacional (LUDKE; ANDRÉ, 1986) e a partir dela desenvolvemos a pesquisa 

seguindo algumas etapas: análise dos documentos e de informações 

encontrados nos sites referentes aos cursos e estudo do referencial teórico que 

versam sobre a formação do educador infantil; categorização dos dados; 

elaboração dos relatórios parciais e divulgação dos resultados. Dentre as 

dezesseis Universidades onde foram encontradas informações sobre os cursos 

de Pedagogia a distância, observa-se a existência de três categorias de cursos: 

os que formam o pedagogo para trabalhar na Educação Infantil; na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental; e os que formam para trabalhar (além desses 

mencionados) no Ensino Médio modalidade normal, na EJA e na coordenação 

escolar. No processo de andamento da pesquisa será possível oferecer 

contribuições aos cursos de formação de professor para a educação infantil, 

especialmente aos cursos de Pedagogia na modalidade a distância.  

Palavras-chave: Formação Docente; Educação Infantil; Educação a Distância.  
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CÓDIGO: HS0049 

TÍTULO: Potenciais de articulação de escalas municipal e regional a partir da 

associação entre políticas públicas na Amazônia 

AUTOR: CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA DUARTE CARDOSO  

Resumo:  

O presente relatório investiga potenciais de articulação das políticas urbanas e 

regionais em cidades médias do Pará. Utiliza como evidência o acesso do 

município às rubricas do governo federal, via ministérios e operadas pela 

Caixa, para compreender como esses investimentos contribuem para a 

produção do espaço urbano nas cidades estudadas do Pará.  

A condição de fronteira econômica e de urbanização da Amazônia explicita 

uma trajetória de desarticulação entre escalas de planejamento comuns na 

gestão brasileira. Este processo tem origem nos paradigmas adotados no 

século XX, por ocasião das decisões tomadas acerca da industrialização e da 

urbanização do país. O primeiro passo na caracterização dessa trajetória 

consiste na apresentação das concepções de planejamento regional adotadas 

para o país e para a Amazônia, que formaram o pano de fundo para a 

consolidação e expansão das cidades selecionadas.  

Palavras-chave: Planejamento regional, articulação, policentrismo.  
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CÓDIGO: HS0050 

TÍTULO: Micro-história do Seridó: um estudo de caso  

AUTOR: TAMIRA ALVES DE LIMA 

ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO  

Resumo:  

A pesquisa “Micro-história do Seridó: um estudo de caso”; vem dar 

continuidade ao projeto “Fontes para uma micro-história do Seridó (1850-

1930)” desenvolvido desde 2010, buscando abordar um caso particular, 

isolado, atípico. Dispondo de fontes como processos-crime e jornais, existentes 

no Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) do 

CERES/Caicó/UFRN; o projeto emprega os princípios da micro-história para 

desenvolver a pesquisa com essas fontes. O plano de trabalho contribui para a 

valorização da micro-história do Seridó norte rio grandense , cuja preocupação 

está em levantar aspectos históricos das práticas individuais e costumes na 

região. O projeto também é pautado por leituras e debates sobre os 

referenciais teórico-metodológicos da pesquisa micro-história. Com base nas 

informações extraídas das fontes foi possível esboçar um artigo sobre a 

formação de bandos (cangaceiros) no Seridó no final do século XIX e início do 

XX e suas peculiaridades, tentando confrontá-los com as características dos 

bandos de cangaceiros de outras regiões do nordeste brasileiro.  

Palavras-chave: Micro-história; Cangaço; seridó.  
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CÓDIGO: HS0051 

TÍTULO: POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR: UM 

ESTUDO DA EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA (1996-2008). 

AUTOR: MARIA VERONICA GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO  

Resumo:  

O trabalho analisa a expansão dos cursos de formação de professores em 

nível de graduação, na modalidade a distância entre 2000 a 2009. Essas 

iniciativas tiveram como fundamentos o desenvolvimento das novas 

tecnologias, bem como a necessidade de uma maior qualificação dos recursos 

humanos para atender aos novos padrões da reestruturação capitalista de 

produção. Na formação de professores, essa exigência se faz presente, uma 

vez que os dados do MEC mostravam que havia na década de 1990, um 

número significativo de professores em atuação nos sistemas de ensino sem a 

qualificação em nível superior exigida pela LDBN/96. Assim, a EAD passou a 

ter um papel estratégico na qualificação desses professores por possibilitar o 

atendimento a uma grande demanda com redução de custos. A pesquisa é 

descritivo-analítica, compreendendo que a expansão do ensino superior na 

modalidade EAD no Brasil foi se configurando no contexto das políticas 

educacionais, em especial nos cursos de formação de professores. A partir dos 

dados disponibilizados pelo INEP, analisou a expansão da EAD em cursos de 

formação de professores entre 2000-2009. Os estudos evidenciam que houve 

uma grande expansão dos cursos de graduação na modalidade EAD 

especialmente na formação de professores. Esse crescimento inicialmente se 

dá pela via pública, mas que gradualmente se estende nas instituições 

privadas, acentuando cada vez mais a privatização da educação superior e da 

formação de professores.  

Palavras-chave: Ensino superior. Educação a distância. Formação de 

professores.  
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CÓDIGO: HS0054 

TÍTULO: A avaliação no curso de Pedagogia/UFRN: os sentidos atribuídos por 

professores e alunos 

AUTOR: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO  

Resumo:  

Este trabalho se propõe a analisar os sentidos atribuídos pelos docentes e 

discentes do Curso de Pedagogia ao processo de avaliação da aprendizagem 

e compreender se esses sentidos acerca do processo de avaliação contribuem 

para a construção da identidade docente. Nessa primeira etapa, buscamos 

definir a natureza desse estudo e os aspectos teórico-metodológicos que 

orientarão a construção dos instrumentos e posteriormente utilizaremos a 

entrevista compreensiva. Recorremos a autores como Sancristan (1998), Veiga 

(2005), Luckesi (2002), dentre outos. Os resultados indicam que a avaliação no 

ensino superior ainda está voltada para aspectos quantitativos e que os erros e 

acertos sobrepõem-se à análise qualitativa e à tomada de decisão. Sugerem 

também que a avaliação não serve apenas para orientar os alunos, mas 

também aos professores. Com isso, remetem à necessidade de mudanças de 

paradigmas no sentido de que não se deve repensar apenas o método de 

avaliar, mas também o processo didático e a postura docente frente à 

aprendizagem dos alunos.  

Palavras-chave: Avaliação; Sentidos; Curso de Pedagogia; Ensino Supeior  
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CÓDIGO: HS0056 

TÍTULO: Considerações sobre cinema e pintura  

AUTOR: VERUZA DE MORAIS FERREIRA 

ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA  

Resumo:  

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa que busca abraçar a imagem em 

movimento (o filme) com suas características e possíveis relações simbólicas 

com a pintura. Dentro desse contexto, é possível analisar as cores 

predominantes em um filme, conhecer um pouco as animações e os efeitos, 

assim como observar a representação dos elementos no cenário. Pretende-se 

então articular a relação entre cinema e pintura e, através dessa reflexão 

propor uma discussão da linguagem do cinema como ferramenta capacitada a 

gerar possibilidades para o entendimento das diversas artes visuais na sua 

relação com o contexto cinematográfico e seus significados e efeitos de 

realidade (luz, sombra e cor).  

Palavras-chave: Cinema, Pintura, Representação  

 

 

 

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0057 

TÍTULO: REGISTRO E CONFIGURAÇÃO DOS DADOS DAS PLANILHAS DO 

SOS-CRIANÇA - 1992- 2009 

AUTOR: BLENDA CARINE DANTAS DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS  

Resumo:  

Os princípios da doutrina de proteção integral, incorporados ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente, foram incorporados em uma nova forma de fazer 

política pública no país, através da parceria sociedade e Estado. O Pacto pela 

Infância foi um movimento desencadeado pelo conjunto dos governadores no 

início dos anos 1990, com ampla participação da sociedade civil, no qual se 

estabeleceram diretrizes de ação para restituir a cidadania às crianças e 

adolescentes, resultando na implantação do Programa SOS Criança, criado, no 

Rio Grande do Norte, em 1992, e precursor no campo da proteção e da defesa 

dos direitos desse grupo. A partir da análise das fichas de cadastro do 

Programa, é possível caracterizar o quadro da violação de direitos a crianças e 

adolescentes em Natal-RN. Das 821 planilhas relativas aos atendimentos do 

ano de 1992, a 477 correspondiam casos de crianças e adolescentes do sexo 

masculino. Em 54% não havia identificação da cor da criança. 55% das fichas 

registraram vítimas entre 10 e 16 anos. Varia bastante a identificação dos 

responsáveis pela queixa, bem como dos tipos de queixa, com predomínio, 

porém, de tipos de violência física. Os pais e as mães apresentam altos índices 

tanto como agentes violadores quanto como responsáveis pela queixa. A 

análise das fichas permite identificar vários aspectos relativos à violação dos 

direitos das crianças e às redes de proteção, tornando-se um importante 

subsídio para a formulação de políticas públicas para o setor.  

Palavras-chave: SOS Criança, garantia de direitos, crianças e adolescentes.  
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CÓDIGO: HS0058 

TÍTULO: Os educadores e a morte 

AUTOR: ELLIDJA EVELYN DE SOUSA BARBALHO ORIENTADOR: 

GEORGIA SIBELE NOGUEIRA DA SILVA  

Resumo:  

Procurou-se investigar como os professores do ensino fundamental I estão 

trabalhando com o tema “morte” no cotidiano profissional, para compreender 

suas dificuldades e facilidades e contribuir com a prática deles no lidar com o 

tema na escola. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de estudo de 

caso. Para análise e interpretação das narrativas utilizaremos a Hermenêutica 

Gadameriana. A pesquisa está ocorrendo em 2 escolas privadas de Natal, com 

5 professores do Ensino Fundamental I em cada uma (1 de cada ano). Nas 

turmas do nível 5 da educação infantil e do 1o ano do fundamental I – com 

crianças entre 5 e 7 anos – foi solicitada a participação dos alunos que se 

dispuserem a colaborar com a pesquisa. A escolha das turmas e dos 

professores ocorreu por conveniência e disponibilidade deles. Foram utilizados 

3 instrumentos: uma entrevista semi-estruturada e o uso de “cenas” com os 

professores, e a técnica do desenho com as crianças. Constatou-se que os 

professores não possuem treinamento para lidar com a morte, mas desejam 

aprender a lidar com ela na educação das crianças, reconhecendo o ganho 

possível para todos os envolvidos no processo. Já as crianças demostram um 

desenvolvimento cognitivo condizente com a faixa etária e em suas 

representações há uma naturalidade perante o tema, a qual não está presente 

na fala dos adultos. Concluímos que é urgente a inserção do tema “morte” na 

formação dos educadores, para contribuir com um enfrentamento mais 

saudável do tema.  

Palavras-chave: Morte; educação infantil; hermenêutica.  
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CÓDIGO: HS0069 

TÍTULO: ANÁLISE DAS VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS NO 

MUNICÍPIO DE NATAL, RN AUTOR: YURI MARQUES MACEDO 

ORIENTADOR: LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA  

Resumo:  

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 parcela de pobres que não tem 

como adquirir um espaço seguro na cidade. A junção perversa de pobreza, 

habitação improvisada e precária, pouca ou nenhuma infraestrutura, com a 

ocupação de espaços susceptíveis aos perigos naturais, criou territórios de 

riscos e vulnerabilidades, que recorrentemente coincidem com os ambientes 

citados anteriormente. Essas condições são observadas em Natal que passou 

por intenso processo de urbanização, notadamente a partir da década de 1970, 

com a ocupação de espaços expostos aos perigos naturais inerentes à 

composição ambiental de seu sítio urbano. Este é formado por ambientes do 

tipo dos tabuleiros - formação barreiras, circundados por campos de dunas 

fixas e móveis, pelas planícies litorâneas, fluviais. Todos esses ambientes 

detêm intensas limitações à ocupação urbana, principalmente quando da 

ausência de infraestrutura de saneamento e drenagem urbana. Assim, definiu-

se como principal objetivo deste projeto analisar os riscos e vulnerabilidades 

socioambientais do município de Natal, RN, como área de estudo de caso para 

compreensão das inter-relações das vulnerabilidades sociais e exposição aos 

riscos naturais.  

Palavras-chave: Vulnerabilidade Social; Riscos naturais; Catástrofes e 

Desastres  
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CÓDIGO: HS0070 

TÍTULO: Cinema e Teatro: Encenação e Espetacularização AUTOR: ANTONIO 

VICENTE NETO 

ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA  

Resumo:  

Esse trabalho investiga algumas das importantes teorias do cinema construídas 

por diversos cineastas para manter um diálogo com a evolução histórica 

cinematográfica almejando compreender a forma pela qual o aparato 

cinematográfico se desenvolveu no contexto espaço-temporal. Aqui analisa-se 

os aspectos específicos do conceito de encenação no contexto cinematográfico 

considerando a tradição da relação simbólica entre cinema e Teatro. Este 

trabalho busca ainda entender o lugar do cinema e sua relação com o teatro no 

que toca os atuais regimes de visibilidade levando-se em conta a crescente 

espetacularização na cena contemporânea e o surgimento de um novo tipo de 

espectador - que segundo Jean-Louis Comolli está sendo “forjado” pelas 

imagens espetaculares.  

Palavras-chave: Cinema, Teatro, Encenação, Espetacularização.  
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CÓDIGO: HS0072 

TÍTULO: Percepção de alunos com deficiência sobre a inclusão nas instituições 

de ensino 

AUTOR: MARIA CILEIDE DOS SANTOS MENEZES 

ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS  

Resumo:  

Através do projeto Educação Inclusiva: o olhar dos sujeitos com deficiência 

tivemos a oportunidade de conhecer a visão de jovens e adultos que estudam 

ou estudaram em instituições públicas e privadas de Natal-RN, e analisar como 

essa educação vem sendo desenvolvida. As análises dos dados da pesquisa, 

até o presente momento, evidenciam que dos 70 sujeitos entrevistados, 40% 

afirmaram que poucos professores se preocupam, de fato, em elaborar 

estratégias de ensino e em usar materiais que contribuam para uma melhor 

aprendizagem de seus alunos com deficiência, não levando em conta as suas 

reais necessidades. Quanto à avaliação destes sujeitos, observamos, ainda, 

que apenas 20% disseram que seus professores fazem algum tipo de 

adaptação. No caso dos alunos surdos, 36% dos entrevistados, sugerem, como 

fator de melhoria do melhoria do ensino, a presença obrigatória de um 

intérprete em sala de aula e a aprendizagem da LIBRAS. Para os alunos com 

deficiência física, que correspondem a 13% dos entrevistados, a principal 

preocupação diz respeito ao espaço físico da escola, que dificulta bastante o 

seu deslocamento. Para 17% dos alunos que apresentam deficiência visual, a 

adaptação de materiais concretos forneceria aos mesmos uma visão mais real 

do conteúdo das disciplinas. A partir da investigação empreendida, 

percebemos que a inclusão ainda é pouco significativa, o que mostra que ainda 

há muito trabalho a ser feito no âmbito dos sistemas escolares.  

Palavras-chave: Deficiência, inclusão, educação.  
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CÓDIGO: HS0073 

TÍTULO: ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: o que os discentes 

com deficiência dizem? 

AUTOR: MIRELA GRANJA VIDAL MONTEIRO 

ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS  

Resumo:  

Historicamente, as pessoas com deficiência percorreram inúmeras etapas no 

que diz respeito à sua vivência na sociedade. Iniciaram esse processo com a 

exclusão social, passando pela integração e, chegando hoje à busca pela 

inclusão plena na escola e na sociedade. Por se tratar de um movimento que 

busca, acima de tudo, que as pessoas com necessidades especiais sejam 

inseridas em classes regulares, fica constatado que é obrigação da escola 

matricular e garantir a qualidade da educação para todos. Dessa forma, a 

presente pesquisa possui, como principal objetivo, analisar a visão dos alunos 

que apresentam deficiências (visual, auditiva, física, intelectual e múltipla) 

sobre a educação que lhes é ministrada em classes regulares, situadas em 

escolas municipais e particulares, em Natal/RN. A pesquisa tem caráter 

qualitativo, o método utilizado é o Estudo de Caso e o instrumento para a 

coleta dos dados é a entrevista semi-estruturada. Após analisar os 

depoimentos podemos ver que muitos aspectos ainda têm que ser mudados, 

principalmente no que diz respeito à formação docente e à quebra de barreiras 

atitudinais, pedagógicas e arquitetônicas. Constatamos também que, apesar do 

alto nível de satisfação evidenciado por parte da maioria dos educandos 

investigados e das inúmeras leis e documentos que apontam para uma 

educação inclusiva, muito ainda necessita ser realizado para garantir o acesso 

e a permanência, com qualidade, dos educandos na escola.  

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Pessoa com deficiência.  
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CÓDIGO: HS0076 

TÍTULO: Cidades Médias e os Processos Socioespaciais: uma análise da 

verticalização e descentralização em Caicó/RN. 

AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS 

CO-AUTOR: JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: AURINO ALVES NUNES FILHO  

Resumo:  

O processo de urbanização, expresso globalmente, vem demonstrando nos 

últimos anos, expressiva importância no âmbito da Geografia, considerando 

que a cidade vivencia sucessivas transformações. Dentre estas, ressalta-se a 

expansão do sítio urbano e implantação e/ou aperfeiçoamento dos sistemas de 

infra-estrutura, que se revelam nas cidades de diferentes portes: metrópoles, 

cidades grandes, médias e pequenas. Caicó, no contexto do Rio Grande do 

Norte, se destaca como uma cidade de porte médio em pleno processo de 

verticalização. Paralelamente a isso, a cidade também demonstra que está 

passando por um processo de descentralização, evidenciado a partir de bairros 

onde se verificam alguns fatores de atração de atividades. Com isso, aportado 

em Corrêa (1997) e sua contribuição na formulação dos conceitos-chave da 

geografia urbana; Kuchpil (2008), que aborda a verticalização e seu o papel 

como agente de qualificação urbana, na formação da paisagem e construção 

dos espaços públicos; Santos (1993) e as reflexões de como se define a 

urbanização brasileira; e Spósito (2006), com as novas definições e funções 

das cidades médias, o presente trabalho busca caracterizar o contexto em que 

se intensifica a verticalização na cidade de Caicó, identificar as áreas em que 

esse processo é mais acentuado, destacar os fatores responsáveis pelas 

edificações verticalizadas e evidenciar a formação de núcleos secundários no 

sítio urbano.  

Palavras-chave: Urbanização. Cidades-médias. Verticalização. Núcleos 

Secundários.  
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CÓDIGO: HS0079 

TÍTULO: Poder, Autoridade e Violência em Hannah Arendt AUTOR: ANA 

LUIZA DE MORAIS RODRIGUES 

ORIENTADOR: RODRIGO RIBEIRO ALVES NETO  

Resumo:  

A presente pesquisa objetiva explicitar de que modo a tradição do pensamento 

político ocidental operou uma equivocada equação entre os conceitos de poder 

político, autoridade e violência. Tal identificação resultou no esquecimento do 

verdadeiro significado da política, a saber: espaço de liberdade no qual os 

homens plurais interagem entre si por meio da fala e da ação. Na tentativa de 

resgatar o verdadeiro sentido da política, Hannah Arendt procura retomar, sob 

paradigmas renovados, conceitos essenciais como "poder" e "violência", 

perpassando, nessa busca, a ideia de Autoridade, experiência política que, 

para ela, foi esquecida, mas precisa ser retomada. O confronto à tradição 

política ocidental por meio da promoção das devidas distinções conceituais é, 

portanto, de importância ímpar para resgatar o sentido da política e, com ela, o 

significado do próprio "mundo". De forma indireta, portanto, esse trabalho se 

propõe justamente a perscrutar as causas do nosso preconceito atual à política 

e sua repercussão no espaço de convivência entre os homens.  

Palavras-chave: Política. Poder. Autoridade. Violência. Hannah Arendt.  
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CÓDIGO: HS0080 

TÍTULO: O agir pelos textos no ambiente acadêmico: a composicionalidade de 

resumos 

AUTOR: JAQUELINE ANDRÉA MEDEIROS 

ORIENTADOR: CLEMILTON LOPES PINHEIRO  

Resumo:  

Neste trabalho, realizamos uma análise de textos pertencentes ao gênero 

textual resumo acadêmico, assentada nas noções de parâmetros de gêneros e 

mecanismos de realização textual. Focalizamos especificamente a 

“atualização”, ou seja, o fenômeno da construção textual em que um gênero é 

convocado e que se relaciona com a identidade do gênero estudada por 

Pinheiro (2005). Tomamos a organização tópica do texto como um 

subparâmetro, para verificar como os estudantes, ao produzirem seus 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. São analisados vinte resumos, dez deles 

produzidos por alunos de Publicidade & Propaganda e os outros dez por alunos 

de Química, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Tópico discursivo, resumo, gênero textual.  
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CÓDIGO: HS0082 

TÍTULO: "Inteligência Espacial": contribuições para resolver problemas 

relacionados à Geografia. 

AUTOR: HIRAM DE AQUINO BAYER 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS  

Resumo:  

A Geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico e a espacialidade 

o seu acervo de discussões. Desta feita, emerge um campo material visual que 

está disponível ao olhar do observador. Assim, o aluno de geografia é um 

observador privilegiado, na medida em que está sendo formado para refletir 

sobre essa espacialidade. Para discutir essa questão utilizamos como 

referência a noção de “inteligência espacial”, a imagem como meio que permite 

adentrar na materialidade do espaço e uma questão referente ao vestibular 

2010 da Universidade Federal de Viçosa. A questão foi apresentada como 

desafio para os alunos de diferentes níveis do curso de Geografia, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Campus de Natal, donde 

considera-se que ainda persiste uma visão fragmentada quanto a utilização da 

imagem, do conceito e do contexto na construção de explicações geográficas.  

Palavras-chave: Espaço Geográfico; Inteligências Múltiplas; Imagem.  
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CÓDIGO: HS0085 

TÍTULO: A operação da produção de habitação pelo Programa de Aceleração 

do Crescimento e a produção da cidade 

AUTOR: ALBÉRIA CLAUDINO DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA DUARTE CARDOSO  

Resumo:  

A pesquisa tem como foco a operacionalização do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento) na promoção do campo habitacional no Brasil. 

Concentramos nossa análise no caso do município de Castanhal, no Pará, 

especificamente no bairro Jaderlândia. Este município é alvo de investimentos 

do PAC em áreas ocupadas nos anos 1980, e que ao receberem serviços 

básicos, tais como: esgotamento sanitário, plenas condições de moradia, 

pavimentação e tratamento de água, contribui para zerar o déficit habitacional 

no município. Procuramos investigar informações de natureza sócio-espacial 

da intervenção citada, e documentos relativos ao processo de aprovação das 

obras para compreender o impacto das ações do PAC na estruturação da área 

de expansão da cidade. Observamos que a inserção regional de Castanhal é 

privilegiada, dada a proximidade da capital, e a sua condição de entroncamento 

rodoviário, além disso o passado da gestão municipal também contribuiu com 

boas práticas para que fosse possível zerar o déficit na presente década.  

Palavras-chave: PAC; Castanhal; Jaderlândia; Habitação.  
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CÓDIGO: HS0086 

TÍTULO: Relação patrimônio/plantel de escravos no século XIX. AUTOR: 

VERÍSSIMO GUEDES ARAÚJO 

ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO  

Resumo:  

Nesta fase da pesquisa aprofundamos a relação da propriedade de mão-de-

obra servil com o restante do patrimônio dos senhores de escravos no Sertão 

seridoense. É uma questão relevante se pensarmos que esta região da 

província do Rio Grande do Norte contava com um apreciável número de 

indivíduos sob o estatuto servil, e que especialmente após 1850 (proibição do 

tráfico africano de escravos) tende a desencadear, em tese, um fluxo maior da 

venda deste patrimônio para outras províncias, principalmente em períodos de 

profunda descapitalização provocada pelas secas. A questão de fundo foi 

entender como uma região em franco processo de descapitalização conseguiu 

gerenciar a mão-de-obra servil na pecuária e na agricultura em face de seu 

clima semiárido, questão que certamente desenhará as futuras configurações 

no mundo do trabalho na passagem para mão-de- obra livre pós-abolição.  

Palavras-chave: Escravidão - Patrimônio - Seridó - Século XIX  

 

 

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0087 

TÍTULO: O processo de acumulação de riqueza: aproximações às 

particularidades sócio-históricas do Rio Grande do Norte 

AUTOR: ADRIANA ELIAS DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA REGINA DE AVILA MOREIRA  

Resumo:  

O trabalho sintetiza resultados da pesquisa “Desigualdade Social e 

Acumulação de Riqueza: particularidades Sócio-Históricas do Rio Grande do 

Norte”. Centra-se prioritariamente no acúmulo sobre a relação entre a 

concentração de riqueza poder político no Rio Grande do Norte. Importante 

sinalizar que apreensão da coleta de dados é resultado tanto da discussão 

fartamente encontrada na literatura específica, como pela constatação do que 

foi encontrado na literatura do Rio Grande do Norte. Há importantes estudos 

sobre o desenvolvimento econômico desde o processo de colonização, onde 

se pode identificar as bases da economia, setores e os agentes de 

concentração de riqueza. No entanto, a partir do século XX, a literatura 

privilegiará as relações de poder político desses agentes, secundarizando as 

atividades econômicas. É possível levantar alguns indicativos para essa 

realidade. A primeira e fundamental, é justamente pela centralidade que o 

Estado assumirá na reprodução das relações capitalistas de produção. A outra 

é a dificuldade mesmo de acompanhar as atividades econômicas desses 

agentes diante das mudanças estratégicas de acúmulo de capital, entre elas a 

diversificação dessas atividades, que, no caso do Rio Grande do Norte se 

refere tanto a mescla de investimentos entre a área rural, histórica do processo 

de concentração fundiária e urbana, especialmente a partir da década de 60 e, 

as mudanças determinadas pela reestruturação produtiva, que repercutem em 

terras tupiniquins.  

Palavras-chave: Desigualdade Social, Concentração de Riqueza, Relações de 

Poder.  
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CÓDIGO: HS0090 

TÍTULO: Eu peguei e pesquisei o verbo “PEGAR” como indicador de aspecto 

global no PB 

AUTOR: LARALIS NUNES DE SOUSA 

ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES  

Resumo:  

Apresentamos neste relatório resultados e conclusões de nossa pesquisa 

sobre a gramaticalização do verbo PEGAR em construções do tipo [PEGAR (E) 

V2], em que esse verbo atua como indicador de aspecto verbal. 

Gramaticalização é por nós compreendida como o fenômeno de transição de 

um item linguístico do status lexical para o status gramatical, ou de um item 

linguístico de status gramatical para um status mais gramatical ainda. 

Alicerçados pelos pressupostos teóricos do Funcionalismo Linguístico de 

vertente Norte-Americana, para o qual a língua é um sistema aberto, flexível e 

altamente afetado pelos usos que dela se faz, selecionamos 13 dados de 

escrita e 32 dados de fala de sujeitos de Natal-RN e do Rio de Janeiro-RJ, os 

quais foram controlados de acordo com dez grupos de fatores com a finalidade 

de obtermos informações referentes às características morfossintáticas, 

semântico-pragmáticas e entoacionais do item lingüístico em questão. Os 

resultados obtidos por meio desse controle foram analisados conforme os as 

preconizações da teoria geral da gramaticalização e conforme os três 

parâmetros sintagmáticos de Lehmann (2002), que nos permitem aferir o grau 

de autonomia de uma forma linguística e, consequentemente, seu grau de 

gramaticalização. Constatamos durante nossos estudos que o comportamento 

de PEGAR evidencia gramaticalização avançada, denunciada pela grande 

conexividade desse verbo com seu respectivo V2; pela sua baixa variabilidade 

sintagmática; e pelo seu restrito escopo.  

Palavras-chave: Funcionalismo;Gramaticalização;Aspecto Verbal;Perífrase 

[PEGAR (E) V2]  
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CÓDIGO: HS0092 

TÍTULO: Mestres-escola e a construção das idéias do ensino de História no 

Brasil: Emília Viotti da Costa 

AUTOR: ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Este trabalho tenta discutir as diversas preocupações que norteiam o ensino de 

História no Brasil a partir do final dos anos 50 do século XX, sejam as 

relacionadas aos cursos de história, a formação do professor, a construção do 

livro didático ou as metodologias que se devem utilizar para alcançar uma 

eficácia no ensino e na produção do conhecimento histórico. Para fundamentar 

estas reflexões serão debatidos e observados a produção da Professora Emília 

Viotti da Costa, pioneira nas reflexões sobre o ensino de História por meio de 

quatro textos escritos entre 1957 e 1963, cujas idéias se aproximam hoje do 

que vem sendo denominado “Didática da História”.  

Palavras-chave: Emília Viotti da Costa, Ensino de História, Didática da História  
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CÓDIGO: HS0093 

TÍTULO: O ERÓTICO E O POÉTICO NA POESIA FEMININA DO SÉCULO XX 

AUTOR: MARIA MARCELA FREIRE 

ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO  

Resumo:  

Neste tivemos a premissa de analisar poemas de autoras, em específicos 

potiguares (CASTRO e CUNHA), à luz do erotismo. Mas aqui, não apenas o 

erotismo fora observado. A poética, o fazer poético dessas autoras fora 

observado minuciosamente a fim mostrar não apenas ao povo potiguar, mas ao 

povo do Brasil e do mundo a beleza e maestria de nossas letras. De modo que, 

tentamos revelar aos leitores menos desavisados e até mesmo àqueles mais 

atentos que, “da submissão ao desafio ao cânone”, a literatura feminina do 

século XX mostrou-se diferente da representação que tínhamos na poesia do 

século XIX, conforme afirma Nelly Novaes Coelho. Pois bem, no período em 

que compreendemos por moderno, não temos mais uma poesia feminina que 

representa o “sorriso da sociedade”, mas, sobretudo, um riso provocante, um 

grito poético inscrito em versos ousados. Neste caso específico, a poesia 

potiguar é capaz de percorrer anos luz à frente de seu tempo, voltar ao 

passado e lá se abastecer e se encontrar com um presente possível e passível 

de ser vivido harmoniosamente entre homens e mulheres. Além disso, sob a 

perspectiva do misticismo e da melancolia fizemos também uma breve análise 

de alguns poemas “brancos”, porém “negros”, da escritora Auta de Souza, 

expoente da literatura potiguar feminina do início do século XX. Para tanto, nos 

debruçamos e subsidiamos em trabalhos de COELHO (Vide bibliografia), 

BARTHES (1987); PAZ (1993); CARA (1989), SCHOPENHAUER (2005); entre 

outros.  

Palavras-chave: erótico, poético e feminino  
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CÓDIGO: HS0094 

TÍTULO: Cartografia dos terreiros de candomblé e umbanda de Natal AUTOR: 

DÉBORA SUEYNA GABRIEL SANTOS 

ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO  

Resumo:  

Esta pesquisa tem como objetivo efetuar o mapeamento e catalogação dos 

terreiros de umbanda localizados na Zona Norte de Natal, procurando destacar 

suas condições de funcionamento, os problemas cotidianos vividos, os 

aspectos legais, a descrição da estrutura física, os aspectos econômicos e 

sócio-culturais, entre outros fatores.  

Na fase atual da pesquisa foram catalogados 21 terreiros localizados nos 

bairros de Lagoa Azul (5), Nossa Senhora da Apresentação (7) e Pajuçara (8). 

A metodologia segue um procedimento de trabalho de campo que inclui a 

aplicação de 

questionário e a descrição etnográfica dos espaços religiosos pesquisados. 

Para a execução da pesquisa, são obtidas, inicialmente, informações de 

localização dos terreiros no arquivo da Federação de Umbanda e Candomblé 

do RN e durante a aplicação dos questionários procura-se ampliar os dados 

existentes a partir dos próprios entrevistados. Algumas dificuldades podem 

ser destacadas, como desencontro e escassez de informações, pois muitos 

terreiros não estão cadastrados na Federação, como as constantes mudanças 

de endereços dos centros religiosos. Isto indica que seus responsáveis não 

possuem terreno próprio. Outro dado observado refere-se à inexistência 

de documentação quanto a registro da casa religiosa, especificamente no 

que se refere ao registro no CNPJ.  

Palavras-chave: Religião, Culturas Populares, Antropologia Urbana  
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CÓDIGO: HS0095 

TÍTULO: Thomaz Babini e o violoncelo AUTOR: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 

CENCI ORIENTADOR: FABIO SOREN PRESGRAVE CO-AUTOR: FABIO 

SOREN PRESGRAVE  

Resumo:  

A presente pesquisa discorre sobre o 

estado e a importância de Natal como 

de renome internacional no século XX. Como procedimento metodológico 

foram estudadas referências bibliográficas de autores como Barbosa (2000), 

Câmara (2001), Periódicos, Revista Brasileira de Música (1934) e também 

entrevista, concedida pelo próprio filho do violoncelista: Italo Babini. Foram 

também analisadas gravações em Lp, CD e DVD, dos descendentes da escola 

formativa de Thomaz Babini. Os resulados da análise dos métodos de Babini 

forneceram idéias para classe de violoncelos da UFRN e possibilitaram uma 

melhor compreensão do passado violoncelistico do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

Palavras-chave: Babini, violoncelo, UFRN.  
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CÓDIGO: HS0098 

TÍTULO: História e Prática Pedagógica da Instituição Grupo Escolar Frei 

Miguelinho (1912 a 1920) 

AUTOR: AMANDA THAISE EMERENCIANO PINTO 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS  

Resumo:  

Com o objetivo de contribuir para a historiografia da educação no Rio Grande 

do Norte, este trabalho tem como objetivo estudar a história do Grupo Escolar 

Frei Miguelinho no período compreendido entre 1912 à década de 1920. O 

desenvolvimento desse estudo foi fundamentado em documentos encontrados 

no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, no 

Arquivo Público do Estado, Biblioteca Central Zila Mamede e Escola Estadual 

Padre Miguelinho. O Grupo Escolar Frei Miguelinho foi criado em 28 de 

novembro de 1912 com o decreto 277-B e recebeu o nome de Frei Miguelinho 

em homenagem a Miguel Joaquim de Almeida Castro, mártir da Revolução 

Pernambucana de 1817. Sua fundação aconteceu em 21 de abril de 1913 no 

bairro do Alecrim. As disciplinas lecionadas eram Língua Materna, Aritmética, 

Desenho Geométrico, História Pátria, Canto, Estudos Físicos, Geografia e 

Moral e Civismo. O diretor do Grupo era o Professor Luís Soares Correia de 

Araújo, formado pela primeira turma da Escola Normal de Natal em 1910. O 

ensino no Frei Miguelinho era voltado, para o desenvolvimento do caráter de 

seus alunos, pregando o ensino de habilidades físicas, espirituais, intelectuais, 

sociais e afetivas. Dessa maneira, esse estudo buscou discorrer um pouco da 

história da instituição, seu cotidiano, professores, o funcionamento além da 

sala de aula, e os conteúdos ensinados aos seus alunos, favorecendo assim 

uma melhor compreensão do processo historiográfico da educação no Rio 

Grande do Norte.  

Palavras-chave: Instituições Escolares, Grupo Escolar, História da Educação.  
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CÓDIGO: HS0105 

TÍTULO: Levantamento do Potencial turístico da região do Seridó Potiguar: 

discutindo o desenvolvimento regional 

AUTOR: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo diagnosticar as potencialidades turísticas da 

região do Seridó Potiguar, verificando se o turismo pode se constitui em um 

fator de desenvolvimento regional, avaliando as transformações espaciais já 

desencadeadas por essa atividade no Seridó. Como procedimentos 

metodológicos realizou-se um levantamento de informações através dos 

formulários do inventário turístico do Brasil - elaborados pelo Ministério do 

Turismo (MTur) -, ademais foi feito o levantamento bibliográfico de dados 

secundários e informações a respeito do turismo e do Seridó Potiguar, e coleta 

de dados em instituições como IBGE, IDEMA, SEBRAE e MTur. Observou-se 

que o Seridó Potiguar tem potencialidades paisagísticas típicas do sertão 

semiárido, além de valores e práticas culturais, associadas a religiosidade, a 

economia e a gastronomia regional. Nota-se que a região tem fragilidades em 

termos de infraestrutura, principalmente a falta de recursos humanos 

qualificados, para o crescimento da atividade turística. Portanto, o turismo só 

poderá contribuir para o desenvolvimento regional se for planejado 

integralmente com outros setores da gestão púbica, com as parcerias entre o 

setor público e privado, e com a participação da população local, ou seja, um 

turismo de base local, planejado para o desenvolvimento socioespacial local.  

Palavras-chave: Turismo, desenvolvimento regional, Seridó Potiguar, 

potencialidades.  
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CÓDIGO: HS0106 

TÍTULO: Pesquisa e análise conceitual dos termos filosóficos das Sentenças 

Vaticanas 

AUTOR: RENATO DOS SANTOS BARBOSA 

ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA  

Resumo:  

Esta pesquisa pretende analisar os termos técnicos da filosofia de Epicuro, 

especialmente os do grupo de sentenças chamadas Sentenças Vaticanas. Os 

termos analisados são aqueles que fazem parte da tessitura das doutrinas 

Epicuristas, isto é, aqueles que ganharam novos significados no interior da 

filosofia epicurista. Objetiva-se definir cada termo de modo coerente com as 

doutrinas epicúrias por meio do contato direto com as fontes textuais originais. 

É essencial neste trabalho o cotejamento das diversas traduções dos escritos 

originais em língua grega, visando obter parâmetros para melhor se definir 

determinado texto. Também faz parte da alçada desta pesquisa o rastreamento 

das passagens em que esses termos ocorrem, de modo que teremos realizado 

por fim, além das definições, um mapeamento da filosofia de Epicuro de 

Samos, começando por divisões gerais de sua filosofia, indicações de cada 

fonte textual, até o parágrafo ou a sentença em que dado termo se apresente.  

Palavras-chave: Epicuro, Sentenças, termos, definição.  
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CÓDIGO: HS0107 

TÍTULO: Por uma Poética da Delicadeza: Um Estudo Comparativo entre a 

Poesia de Orides Fontela e as Canções de Adriana Calcanhotto 

AUTOR: ARTHUR VINÍCIUS DANTAS DA SILVA 

ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA  

Resumo:  

A linguagem está imbuída em ideologia por todos os lados. Toda vez que tenta 

se desvencilhar de uma, é ataca quase que imediatamente por outra(s). É 

percebendo isso, que Roland Barthes encontra o Neutro e mostra-o através de 

figuras que são, unicamente, a forma não “grudenta” da linguagem, 

“escorregadia”, na qual a ideologia não consegue “grudar” por não ter por ela 

nenhum interesse. Uma dessas formas de apresentação do Neutro é a 

delicadeza, apesar de existirem várias outras com suas próprias 

características. É dentro do Neutro que procuramos entender como os poemas 

de Orides Fontela e as canções de Adriana Calcanhotto usam a linguagem a 

que tem acesso para, por meio da delicadeza, criar um meio de expressão que 

não condiz com o campo de cultivo da ideologia, criando uma nova linguagem 

a partir dos cacos da anterior.  

Palavras-chave: Barthes, Calcanhotto, Orides, Literatura, Neutro  
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CÓDIGO: HS0108 

TÍTULO: "Pelo Passado": o tradicionalismo em José Lins do Rego (1919-1943) 

AUTOR: DIEGO JOSE FERNANDES FREIRE 

ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR  

Resumo:  

A corrente pesquisa investiga a questão da tradição no romancista paraibano 

José Lins do Rego (1901-1957). Situando-me historiograficamente no campo 

da história dos conceitos, almejo entender de que modo o seu entendimento de 

tradição está relacionada à sua visão saudosista, como aquele conceito 

sustenta e é sustentado por este discurso nostálgico. Ou seja, que relação 

pode-se estabelecer entre tradição e sensibilidades/consciências saudosas em 

José Lins do Rego? Como tradição e nostalgia se interpenetram, por exemplo, 

na sua leitura do Nordeste e da modernidade? O que este autor chama de 

tradição? Objetiva-se cartografar o tradicionalismo no autor de “Menino de 

engenho”, a partir de uma dupla análise; de um lado, a leitura dos romances 

que o literato escreveu, até o ano de 1943, quando lançou Fogo Morto, último 

livro do chamado “ciclo da cana de açúcar” e, de outro lado, a leitura de artigos 

e crônicas reunidos nos livros “Ligeiros traços” (Ed. Olympio, 2007) e “O cravo 

de Mozart é eterno” (Ed. Olympio, 2004), os quais se iniciam no ano de 1919. 

Acredito que o conceito de tradição, além de espacializar o saudosismo de Zé 

Lins, aparenta ser um dispositivo interpretativo que organiza sua visão de 

mundo e o faz ter dadas posturas políticas.  

Palavras-chave: Tradição–Nordeste patriarcal–Saudosismo-Regionalismo  
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CÓDIGO: HS0109 

TÍTULO: Papo Cabeça - Desenvolvimento da cognição e da cidadania na 

cultura digital: mídia, capital humano e subjetividade 

AUTOR: ANDRESSA CARVALHO VIEIRA 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO  

Resumo:  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são cada vez mais 

necessárias à sociedade, de uma forma geral, e majoritariamente aos jovens, 

grupo que não se reconhece no mundo sem a atuação em redes sociais e 

espaços midiatizados. É nesse contexto, que problematizaremos como a 

influência e a apropriação de interfaces digitais inserem jovens no mercado de 

trabalho, tornando-os sujeitos de suas próprias ações sociocognitivas e 

referências para uma nova concepção sobre capital humano. A pesquisa 

empírica se desenvolve com jovens estudantes do Metrópole Digital, projeto de 

iniciação científica e tecnológica, desenvolvido na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Dialogamos com autores que refletem a influência da cultura 

digital nos jovens para articularmos os termos subjetividade e capital humano 

na ambiência juvenil, tais como Castells e Andre Gorz. Compartilharemos, 

também, o relato empírico e as análises que se sobrepuseram ao objeto 

estudado.  

Palavras-chave: capital humano; subjetividade; tecnologias da informação.  
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CÓDIGO: HS0110 

TÍTULO: O Gênero Romanesco e o Erotismo na América Latina: a prosa de 

Gabriel García Márquez. 

AUTOR: EDSON MOISÉS DE ARAÚJO SILVA 

ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO  

Resumo:  

Os estudos do texto literário podem não ser a prática mais urgente e valorizada 

de nossa sociedade, como analisa Terry Eagleton, mas é uma forma de 

evitarmos a barbárie da humanidade. Na presente pesquisa estabelecemos 

leituras críticas das obras “Memoria de mis putas tristes” (2004) e “El amor en 

los tiempos del cólera”(1985), do escritor colombiano Gabriel García Márquez, 

com destaque para as temáticas do amor e do erotismo. Neste sentido, 

destacaremos a crítica feminista de Simone de Beauvoir (1991). Além disto, 

faremos apontamentos a respeito da estrutura e das particularidades do gênero 

romanesco, o qual favorece a confrontação das vozes ideológicas que povoam 

os dois elementos em análise. Por outro lado, visando o fortalecimento da 

análise do discurso, trataremos de alguns elementos sociológicos e culturais da 

América Latina. Contudo, manteremos uma relação íntegra entre a obra 

literária e os elementos que auxiliarão nossa leitura. Sobre a literatura de 

García Márquez, temos a contínua impressão de que “cualquiera de sus obras 

no es simplemente una construcción artística válida sino un punto de referencia 

en la adentramiento en la identidad latinoamericana, en los laberintos de su 

íntima constitución” (RAMA, 2008: 491). Portanto, findaremos por 

estabelecermos uma reflexão acerca da identidade e da representação do 

outro na configuração discursiva do texto romanesco.  

Palavras-chave: Narrativa, Erotismo, Crítica.  
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CÓDIGO: HS0113 

TÍTULO: Literatura e Interculturalidade AUTOR: NAIDE SILVA DIAS 

ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO  

Resumo:  

A presente pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo principal o 

desenvolvimento de uma metodologia para se trabalhar a língua e a cultura em 

um curso de FLE por meio do texto literário. Para tanto, escolhemos como 

corpus o livro Dans mon village, il y a belle Lurette, do contador de histórias 

quebequense Fred Pellerin, ainda pouco estudado entre nós.  

Palavras-chave: Relação Brasil-Quebec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0115 

TÍTULO: O Paradigma Moderno e suas influências na constituição do 

fenômeno heteronímico nos escritores Tristão Barros e Fernando Pessoa 

AUTOR: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA 

ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS  

Resumo:  

O presente relatório pretende detalhar as atividades desenvolvidas pelos 

integrantes do projeto de pesquisa A modernidade curraisnovense nas letras 

do intelectual Tristão Barros (1920-1930) – pesquisa de campo, leituras de 

diversos gêneros e tipos textuais, reuniões para exposições de resultados e 

opiniões, união do saber, construção de hipóteses, apresentação em 

congressos, seminários, encontros, semanas etc. – estas como algumas das 

ações de nosso trabalho científico de investigação, estudo e transmissão do 

conhecimento. Trabalho de pesquisa e leitura das crônicas do escritor Tristão 

Barros situadas nos periódicos da segunda década do século XIX: a revista 

Ninho das Letras (1925- 1927) e os jornais O Porvir (1926-1927) e o 

Galvanópolis (1931-1932), que circularam na cidade de Currais Novos, no 

Seridó Norte-Rio-Grandense.  

Palavras-chave: Tristão Barros, modernidade e escritas de si  
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CÓDIGO: HS0116 

TÍTULO: Religiosidade e sentimento trágico do mundo em Guimarães Rosa e 

Miguel de Unamuno 

AUTOR: NATÁLIA OLIVEIRA MOURA 

ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA  

Resumo:  

As análises das obras Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, e Névoa, 

do espanhol Miguel de Unamuno, permitiram-nos observar uma espécie de 

amálgama de fé e dúvida, numa perspectiva de luz e obscuridade, religião e 

mito. Considera-se que esse aspecto dicotômico põe em funcionamento na 

máquina literária o lugar, a ausência ou a presença do mito, suas alterações e 

mesmo permanência. Isso produz entre o espaço mítico e o espaço literário 

uma intersecção propiciadora da construção da heterotopia humanista, nas 

obras de ambos os autores, vinculada a uma heterotopia da alteridade, a uma 

exterioridade da literatura em relação a si mesma. Exterioridade essa na qual 

se elaboram outros espaços que movimentam as leituras, as interpretações, as 

apropriações e traduções culturais do mito, através de uma poiésis capaz de 

singularizar essas relações na forma rosiana e a unamuniana de subjetivar o 

mito.  

Buscamos assim reconhecer e analisar fatores que possibilitam rastrear 

configurações cartográficas mito-poéticas dentro das suas obras romanescas, 

na literatura da modernidade. Tais configurações recairão, principalmente, 

sobre a agonística dos personagens e suas atuações, relacionando a 

construção do presente que vivem com a evocação do mito, o qual os autores 

procuram engenhosamente reinterpretar para a modernidade dessacralizadora 

do séc. XX.  

Palavras-chave: Cartografias; Mito-poética; Heterotopia.  
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CÓDIGO: HS0121 

TÍTULO: O serviço social em Natal: 1975-2005 AUTOR: FRANCISCO 

EZEQUIEL ARAUJO DE MEDEIROS ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE 

LIMA  

Resumo:  

Este plano de trabalho propõe-se a investigar a história do serviço social em 

Natal, especificamente no período compreendido entre 1975-2005. Para tanto, 

foi realizada a organização do material existente no setor de documentação do 

DESSO e posteriores entrevistas com professores do referido departamento, 

com a intenção de aprofundar o conhecimento sobre a construção histórica da 

profissão na cidade. Como resultados, conseguimos sistematizar o inventário 

das pesquisas elaboradas e dos cursos de pós-graduação realizados pelos 

docentes no período em questão.  

Palavras-chave: História do Serviço Social, Departamento de Serviço Social  
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CÓDIGO: HS0122 

TÍTULO: A vitalidade crítica de Graciliano Ramos em Viagem. AUTOR: LAÍS 

ROCHA DE LIMA 

ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS  

Resumo:  

Os apontamentos político, histórico e social marcam as obras de Graciliano 

Ramos. A obra selecionada para a análise neste trabalho é Viagem: produção 

que possui origem nos relatos da visita feita pelo escritor à União Soviética. Os 

capítulos refletem a sua força crítica ao tratar de forma imparcial os dois lados 

extremistas que delimitavam as questões do leste europeu na época: os 

fascínios da experiência de uma nova realidade de sistema organizacional e as 

distorções da propaganda anticomunista. O escritor desmistifica a imagem 

negativa que os opositores ao comunismo construíam, embora também não 

concorde com a exaltação a Stalin. Convergindo obra e biografia, espera-se 

traçar as impressões sobre a importância do caráter de relato da obra com teor 

marxista sem recorrer, porém, ao modelo de propaganda política - 

característica ímpar de Graciliano Ramos.  

Palavras-chave: Graciliano Ramos, Viagem, marxismo, União Soviética.  
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CÓDIGO: HS0123 

TÍTULO: “Tradição X modernização, um estudo etnográfico sobre as mudanças 

decorrentes da pesca industrial e a atividade turística em São Miguel do 

Gostoso-RN” 

AUTOR: PAULO GOMES DE ALMEIDA FILHO 

ORIENTADOR: FRANCISCA DE SOUZA MILLER  

Resumo:  

O município de São Miguel do Gostoso localizado no litoral norte do Rio 

Grande do Norte 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 que 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. Contudo, 

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 com a chegada de investidores 

estrangeiros, o acentuado processo de urbanização vem sendo acompanhado 

pela especulação imobiliária e por 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 moradores locais, em especial a comunidade de pescadores artesanais, 

possuem acerca das transformações vigentes.  

Palavras-chave: Pesca artesanal, Tradição, Modernização, Turismo.  
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CÓDIGO: HS0124 

TÍTULO: Prospecção das causas que impedem o efeito transbordamento do 

turismo praticado em Natal 

AUTOR: RAFAEL VICTOR DE MELO SILVA 

ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO  

Resumo:  

Os estudos realizados pela Geografia tendo o turismo como objeto têm ficado 

restrito aos efeitos resultantes da atividade quando de sua realização 

(momento da viagem), sem, no entanto considerar que por trás desse 

“acontecer” existe um conjunto de atividades que dão suporte a permanência 

do viajante no local visitado. 

O turismo, assim, se apóia em um conjunto de outros setores da economia e, 

por isso mesmo possui forte efeito multiplicador espacial. Embora aconteça em 

lugares específicos articula-se a outros espaços, principalmente através de um 

conjunto de atividades que lhes são conexas e oferecerem suporte. O alcance 

das relações que o turismo demanda significa que um lugar pode ter seu 

desenvolvimento promovido por fazer parte do “ciclo” de relações que são 

engendradas pela atividade e extrapolam seu entorno direto. 

Deste modo, a renda gerada pelo turismo pode se converter em 

desenvolvimento, na dimensão socioeconômica. Seja através dos 

equipamentos plenamente turísticos como hotéis e restaurantes, ou através de 

atividades indiretas como o comércio e os bancos, ou, ainda através dos 

setores industrial, agrícola e de serviços. 

Os resultados da pesquisa revelaram aspectos diferenciados em relação a 

cada conjunto de insumos. No entanto, também constatou-se que o interior do 

Estado participa muito pouco, de forma direta, do “acontecer” turístico da 

capital Potiguar. Evidenciando uma atividade “encastelada” nos seus backward 

and forward efects.  

Palavras-chave: turismo, fluxos, transbordamento, espacialidade  
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CÓDIGO: HS0128 

TÍTULO: Aspectos Técnico-Interpretativos de “Tetractys” de Roberto Victório 

AUTOR: JOSÉ PAULO PEREIRA 

ORIENTADOR: FABIO SOREN PRESGRAVE  

Resumo:  

O presente trabalho foi realizado com o propósito de pesquisar estratégias para 

a execução da peça “Tetractys” de Roberto Victório. As dificuldades 

apresentadas na peça foram solucionadas utilizando estratégias de digitação, 

memorização, entre outras técnicas que propiciaram para um melhor 

aprendizado da peça. Como procedimentos metodológicos foram levantados 

fontes bibliográficas de autores como Griffith (1978), Marco Vinicius Araújo 

(2011), foram também estudadas peças de estética semelhante, para o 

desenvolvimento de uma análise comparativa, como os Estudos Sencicilios I a 

X de Leo Brower e Tientos de Maurice Ohana. Como resultado, podemos citar 

que as estratégias utilizadas vêm a contribuir para um melhor aproveitamento 

do tempo e favorecer um crescente interesse da classe de violão da EMUFRN 

nas possibilidades da música contemporânea, além do desenvolvimento de 

aspectos técnicos como polirritmia, memória e técnicas expandidas, como 

batuque no violão entre outras.  

Palavras-chave: Performance; música contemporânea ao violão; Roberto 

Victorio  
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CÓDIGO: HS0135 

TÍTULO: Significado do trabalho, condições sócio-ocupacionais e estratégias 

de carreira entre artistas atuando no setor cultural de Natal (RN) 

AUTOR: ALANNA DE MEDEIROS PINHEIRO 

ORIENTADOR: PEDRO FERNANDO BENDASSOLLI  

Resumo:  

Esta pesquisa teve por objetivos identificar o significado que artistas, atuando 

no setor cultural de Natal, atribuem a seu trabalho e verificar quais estratégias 

esses artistas mais frequentemente utilizam para atuar nesse mercado. O 

referencial teórico baseou-se na literatura da psicologia relacionada aos 

construtos significado e centralidade do trabalho, identidade e trabalho, auto-

conceito, e carreira profissional. Duas estratégias metodológicas foram 

adotadas: aplicação de um instrumento canadense de medida do significado do 

trabalho, já validado e traduzido para o português, a 139 artistas; e realização 

de 8 entrevistas para refinamento qualitativo dos dados quantitativos. Os dados 

de natureza quantitativa foram analisados mediante técnicas multivariadas; os 

qualitativos, mediante categorização temática. Quanto aos resultados da 

primeira etapa foram identificadas 5 dimensões relativas ao significado do 

trabalho: desenvolvimento e aprendizagem, ética, relações interpessoais, 

utilidade social e autonomia no trabalho. Os principais resultados da etapa 

qualitativa corroboram as dimensões de significância do trabalho levantadas na 

fase quantitativa e ainda acrescentam novas categorias relacionadas às 

estratégias de carreira, tais como trabalhos paralelos e adequação da obra ao 

que é rentável, bem como em relação às dificuldades do mercado local, sendo 

a mais importante: falta de apoio do Estado. Conclui-se com recomendações 

para futuras investigações sobre este tema.  

Palavras-chave: significado do trabalho; carreira profissional; trabalho criativo  
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CÓDIGO: HS0137 

TÍTULO: Assetamentos Rurais do RN - Organização Política e Associativismo 

um estudo qualitativo 

AUTOR: CLAUDIA JULIETTE DO NASCIMENTO ARAÚJO 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA 

CO-AUTOR: RAMIRO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR  

Resumo:  

O projeto tem por objetivo analisar as formas de organização política presentes 

em assentamentos rurais, e compreender o papel e a dinâmica empreendida 

pelas associações no processo de participação. As associações nas áreas de 

assentamentos rurais atuam como principal representante da comunidade no 

contato com instituições públicas e privadas na busca pela melhoria das 

condições de vida. A metodologia reuniu métodos quantitativos e qualitativos. 

O processo de pesquisa envolveu observação direta, realização de entrevistas 

com as famílias assentadas, análises comparativas das informações, bem 

como cruzamento com informações contidas em registros documentais. Ao 

término da pesquisa ficou claro a grande importância que assume o papel das 

associações dentro dos assentamentos, espaços que potencializam a 

participação e a transformação da realidade social das famílias 

assentadas.Este projeto teve relação com o levantamento de dados efetuado 

pelo Projeto INCRA - Ambiental (INCRA RN 2007- 2009) em 33 assentamentos 

do RN, organizado em um banco de dados para aperfeiçoar as possibilidades 

de análise.  

Palavras-chave: Participação;Organização Política; Associações.  
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CÓDIGO: HS0140 

TÍTULO: Estudo epidemiológico das dificuldades características dos 

transtornos psicopatológicos 

AUTOR: ARIELA MOREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: NEUZA CRISTINA DOS SANTOS PEREZ  

Resumo:  

A infância é marcada por alguns comportamentos disruptivos que podem fazer 

parte do desenvolvimento normal da criança. Entretanto, se esses 

comportamentos apresentarem freqüência, intensidade e estabilidade superior 

a da maioria das crianças do mesmo nível de desenvolvimento e estiverem 

causando prejuízo psicossocial e acadêmico, deve-se entender essas 

manifestações como um sinal de alerta, a criança necessita de ajuda 

especializada. Este estudo visou descrever comportamentos de alunos 

matriculados do 1o ao 4o ano do Ensino Fundamental I das escolas públicas e 

privadas da região leste de Natal/RN. A amostra se refere a 100 alunos e seus 

respectivos pais e professores. Os instrumentos utilizados foram: Child 

Behavior Checklist 6-18 (CBCL), Teacher’s Report Form 6-18 (TRF), Inventário 

de Estilos Parentais (IEP), Questionário de Saúde Geral (QSG) e um 

Questionário Sócio-demográfico (QSD). Os resultados mostraram que 22% das 

crianças apresentaram sintomatologia característica ao TDAH, o mesmo 

número foi encontrado para TDO, e 18% para TC. Os resultados apontam para 

um alto índice de dificuldades infantis, ressaltando a relevância de trabalhos de 

cunho preventivo.  

Palavras-chave: comportamentos disruptivos; desenvolvimento; psicopatologia 

infantil.  
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CÓDIGO: HS0146 

TÍTULO: "História de Pescador"  

AUTOR: PAULA LAÍS ARAÚJO DE MEDEIROS ORIENTADOR: ROBSON 

CARLOS HADERCHPEK  

Resumo:  

O projeto de pesquisa "História de Pescador" foi proposto com o intuito de 

investigar histórias, causos e testemunhos de algumas comunidades 

pesqueiras do litoral do Rio Grande do Norte e a partir de aí iniciar um 

processo de construção cênica sobre os mitos que sempre povoaram o 

imaginário da população local. Além do convívio com alguns pescadores, o 

contato ampliou-se, proporcionando um encontro com mestres de brincadeiras 

populares, famílias, mães, mulheres e filhos de homens que tiram o seu 

sustento do mar.  

Após a primeira etapa de pesquisa de campo, o trabalho voltou-se para a sala 

de ensaio, onde a partir de experimentos se construiu personagens e 

dramaturgia autoral - em forma de contos. Esse processo criativo teve como 

base alguns princípios teóricos e práticos da Antropologia Teatral – tendo como 

principal referência os estudos de Eugênio Barba - e da Prática Laboratorial - 

que tem como propulsor o polonês Jerzy Grotowski. Aos poucos, o material 

encontrado na Vila de Ponta Negra foi se resignificando e se transformando em 

cenas que, hoje, constituem o espetáculo "Santa Cruz do Não Sei", cuja estréia 

foi em junho de 2011 e marca o início do Projeto de Extensão "Arkhétypos - 

Grupo de Teatro da UFRN".  

Palavras-chave: História de Pescador; Teatro, Ritual e Processo Criativo; 

Oralidade  
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CÓDIGO: HS0147 

TÍTULO: Configurações mito-poéticas nas obras literárias de Guimarães Rosa 

e Miguel de Unamuno 

AUTOR: DAYANE DA SILVA GRILO 

ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA  

Resumo:  

O presente trabalho sobre a temática “Religiosidade e o sentimento trágico do 

mundo em Guimarães Rosa e Miguel de Unamuno”, reúne leituras feitas das 

seguintes obras: Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa; “Do 

sentimento Trágico da Vida”, “São Manuel Bueno, Mártir” e “Névoa” do escritor 

espanhol Miguel de Unamuno. Sendo assim, os processos literários das obras 

aqui estudadas são voltados para a dimensão espiritual e do religo e suas 

transformações ou alterações no contexto do mundo ocidental moderno. O 

conceito de religiosidade aciona, nas obras, a formação de heterotopias 

modernas, no sentido foucaultiano (2006), compreendendo a significação de 

espaços de crise de identidade e desvio de modelos. A relação entre religião e 

literatura tensiona os lugares de constituição de imagens, metáforas, signos da 

cristandade, nas produções rosiana e unamuniana. As formas de ocupação ou 

desocupação do sensível nos seus espaços ficcionais remetem-nos a 

“contestações simultaneamente real e mítica” dos espaços sociais 

(FOUCAULT, Ib.) praticados como sagrados ou mundanos, tornando-os 

indiscerníveis. E dessas posturas autorais críticas e indagadoras surgem 

considerações sobre os instantes singulares das sociedades e das paisagens 

religiosas, em seus fazimentos e desfazimentos, solicitando pensar a palavra e 

a verdade, a liberdade, os valores e as ficções que se criam em torno do 

inominável e indizível, em face às racionalidades ocidentais.  

Palavras-chave: Religiosidade; Sentimento trágico; Guimarães Rosa; Miguel de 

Unamuno.  
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CÓDIGO: HS0148 

TÍTULO: Itinerários e Singularidades da formação Social, Educativa e Cultural 

de Moacyr de Góes. 

AUTOR: HYLANA MARESSA DE SOUZA CAMARA 

ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO  

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 2010 a julho 

de 2011, com o intuito de demonstrar seu crescimento 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 XX e XXI. Nesse sentido, procura-

se enfatizar o quanto a escritura de si permite que se compreenda uma 

conjuntura mais ampla da realidade, servindo assim, como elemento para o 

resgate das memórias do Brasil. É a partir dessa perspectiva que, a atividade 

da bolsista, dentro do referido projeto se propõe 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 específico, o processo 

educativo do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Memórias do Brasil; processo educativo; Moacyr de Góes.  
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CÓDIGO: HS0151 

TÍTULO: Stella Vésper Gonçalves e sua Prática Educativa no cenário Norte-

Rio- Grandense (1950) 

AUTOR: ÉRIKA NOGUEIRA MARTINS 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS  

Resumo:  

A reconstituição da trajetória da educadora e escritora Stella Vésper Ferreira 

Gonçalves no cenário norte-rio-grandense, durante o período de 1910 a 1950, 

é o objeto desta pesquisa. O trabalho é oriundo de estudos acerca de 

professoras e escritoras que se destacaram no Estado do Rio Grande do Norte, 

desenvolvidas na Base de Pesquisa História da Educação, Literatura e 

Gênero/UFRN. Efetuamos pesquisas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, privilegiando a Revista Pedagogium e jornais da época como 

A República e Diário de Natal. Pesquisamos, também, nos acervos do Arquivo 

Público do Estado, Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, 

Biblioteca Central Zila Mamede/ UFRN e Escola Estadual Stella Gonçalves. 

Destacamos que Stella Gonçalves formou-se na primeira turma da Escola 

Normal de Natal, em 1910, e exerceu os cargos de professora e diretora no 

Grupo Escolar Augusto Severo, instituição na qual atuou até o fim da década 

de 1950. A educadora colaborou com a Revista Via Láctea, a primeira revista 

feminina a circular na cidade de Natal, bem como com a redação da Revista 

Pedagogium. Contribuiu com o jornal de Diário de Natal da década de 1920, 

através da escrita de artigos, utilizando como assinatura o pseudônimo 

Potyguara. A identificação das contribuições de Stella Gonçalves permite 

evidenciar sua relevância como educadora, escritora e mulher. Esta pesquisa 

visa contribuir para a Historiografia da Educação Brasileira, sobretudo, a norte-

rio-grandense.  

Palavras-chave: Educação. Trajetória. História  
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CÓDIGO: HS0153 

TÍTULO: Aspectos institucionais de espaços expositivos: Natal, 1960 - 2010 

AUTOR: MARJORIE SIMOES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: VICENTE VITORIANO MARQUES CARVALHO  

Resumo:  

O trabalho procura identificar e compreender os diferentes tipos de espaços 

dedicados à arte que a capital norte-rio-grandense proporciona ou já 

proporcionou, analisando suas posturas institucionais sob o aspecto estrutural, 

comparado ao projeto idealizado do “cubo branco”, e sob o aspecto 

mercadológico comparado ao sistema da arte global, nacional e regional. Para 

tanto, os espaços expositivos (ativos ou desativados) encetados em Natal 

foram enumerados, selecionados e estudados através do acervo de periódicos 

do Grupo de Pesquisa Matizes da UFRN, e de entrevistas com proprietários, 

administradores, ex- administradores destes estabelecimentos e algumas 

personalidades do campo artístico da cidade. Os dados coletados apontam 

características como o grande número de inauguração de espaços comerciais 

com pouco tempo de atividade; o pouco investimento na estrutura de espaços 

adequados para exposições de arte; e a predominância do comércio de arte 

não-institucionalizado. Este trabalho de modelo exploratório propõe uma 

organização cronológica e está contido no âmbito das pesquisas da História da 

Arte, mais especificamente da História das Instituições Culturais na História 

Cultural.  

Palavras-chave: história da arte do RN, espaço expositivo, mercado de arte  
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CÓDIGO: HS0158 

TÍTULO: CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVOS E DIGITALIZAÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

AUTOR: FERNANDA MAYARA SALES DE AQUINO 

ORIENTADOR: ROSA APARECIDA PINHEIRO  

Resumo:  

O estado do Rio Grande do Norte apresenta-se como cenário de algumas 

experiências expressivas na área de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Educação Popular, iniciadas a partir dos anos de 1940. Objetiva-se apresentar 

as ações realizadas em torno da pesquisa sobre materiais didáticos das 

Escolas Radiofônicas de Natal, bem como os resultados obtidos dessa 

pesquisa. Como procedimento metodológico realizou-se pesquisa documental 

no Centro de Documentação da Arquidiocese de Natal e no acervo do Grupo 

de Direitos Humanos do RN. Essa pesquisa tem se concentrado nos acervos 

do Serviço de Assistência Rural (SAR) e do Movimento de Educação de Base 

(MEB). As conclusões têm evidenciado uma participação efetiva da Igreja em 

busca de soluções para as problemáticas sociais da população norte-rio-

grandense dos anos de 1950-1960. Entre essas soluções constata-se a criação 

das Escolas Radiofônicas de Natal, por meio do SAR, culminando na 

proposição de uma educação voltada para conscientização da população e 

possível transformação social. Proposta essa materializada nos materiais 

didáticos do MEB.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Popular. Escolas 

Radiofônicas.  
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CÓDIGO: HS0160 

TÍTULO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO: Cultura Organizacional no ambiente 

escolar AUTOR: MARCELO NÓBREGA NUNES 

ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

Aplicando ao campo Pedagógico, o estudo sobre a Cultura e o Clima 

Organizacional, utiliza-se os conhecimentos advindos da ciência da 

Administração a fim de 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, constata- se que através da cultura se conhece as 

particularidades da organização, o que a faz possuir identidade própria. 

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 pelo seu caráter interdisciplinar, de modo a produzir saberes 

que visem contribuir para a melhoria da escola no que concerne à prática de 

Gestão. A fundamentação teórica, bem como as observações e a aplicação de 

questionários em escola da região, tende a constatar, do ponto de vista 

empírico, os elementos da sua cultura e o relacionamento interpessoal de seus 

funcionários, que está ligado ao clima organizacional. Verificam-se ainda como 

esses elementos culturais influenciam o desempenho administrativo, a 

percepção, a satisfação e o comportamento dos sujeitos que integram o 

ambiente escolar.  

Palavras-chave: Gestão Escolar; Clima e Cultura Organizacional; Qualidade.  

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0161 

TÍTULO: O papel da biblioteca escolar e da internet na formação do leitor 

AUTOR: VANESSA MARIA DA SILVA CLEMENTE 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA  

Resumo: 

O PAPEL DA BIBLIOTECA ESCOLAR E DA INTERNET NA FORMAÇÃO DO 

LEITOR  

Esse trabalho se insere no projeto “A multimodalidade na leitura do poema e do 

livro de poesia em aprendizes da escola fundamental” (AMARILHA, 

CNPq/PROPESQ/2010-2014). Objetiva investigar o uso da internet e da 

biblioteca escolar nas atividades de pesquisa realizadas pelos alunos do ensino 

fundamental, de modo a refletir se o uso destes meios favorece o 

desenvolvimento da cultura da leitura pelos alunos. A relevância desse estudo 

está na possibilidade de perceber as relações entre os alunos e os dispositivos 

de pesquisa na escola, a biblioteca escolar e a internet, no que se refere ao 

desenvolvimento da leitura de textos literários. A pesquisa é de caráter 

qualitativo com a prática de intervenção, especificamente numa turma de 4o 

ano do ensino fundamental, de uma escola pública de Natal/RN. Como 

instrumentos de coleta de dados, recorremos a gravação em vídeo, observação 

in loco e atividades de pesquisa na internet. Como referencial teórico optou-se 

por Amarilha (2010), Chartier (1999), Graves e Graves (1995), Garcia (1989), 

Matos (2002) e Campello (2002). Sabendo que as escolas de Natal possuem 

bibliotecas e laboratório de informática e que, no Rio Grande do Norte, ainda 

não se tem estudos sobre o assunto, surge uma inquietação em pesquisar 

sobre o tema na tentativa de colaborar para a produção de conhecimentos 

sobre a biblioteca escolar e a internet em articulação com a leitura literária.  

Palavras-chave: Biblioteca Escola. Internet. Pesquisa. Leitura. Formação do 

leitor.  
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CÓDIGO: HS0162 

TÍTULO: O USO DO FÓRUM ELETRÔNICO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

COGNITIVA DO LEITOR INFANTIL 

AUTOR: ELIENE PATRICIO DE BARROS 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA  

Resumo:  

O estudo 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). Tem como objetivo investigar o 

potencial pedagógico do ambiente virtual, em específico do fórum eletrônico, na 

atividade de leitura de textos poéticos com vistas o processo de formação do 

leitor. O seu desenvolvimento justifica-se pela possibilidade de evidenciar a 

contribuição da aliança entre o ambiente virtual, o texto literário e o leitor em 

formação. Considerando o caráter longitudinal e multimodal da pesquisa maior, 

tomaremos como corpus de análise a leitura de textos poéticos a serem 

realizada em turmas de 4o e 5o ano, de uma escola da rede pública de ensino 

na cidade de Natal-RN. A pesquisa encontra-se na etapa de estudos teóricos e 

seleção dos livros de poesia. Para tanto, optou-se como referencial teórico os 

estudos desenvolvidos por Amarilha (2010), Cavedal (2008), Pound (1997), 

Zumthor (2007), Camargo (1995), dentre outros. Na análise dos textos teóricos 

em correlação com os poéticos, somos do ponto de vista de que o fórum 

eletrônico constitui-se em ambiente virtual que poderá instigar, nos educandos, 

discussões que contribuirão para um processo crítico-argumentativo de 

formação leitora.  

Palavras-chave: Leitura de literatura. Fórum eletrônico. Formação leitora. 

Poesia.  
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CÓDIGO: HS0168 

TÍTULO: ALGUNS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO TÓPICA DO 

DISCURSO DA INTERAÇÃO EM SALA DE AULA 

AUTOR: MARCIA REJANE BRILHANTE CAMPELO 

ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO  

Resumo:  

O plano de trabalho “Alguns mecanismos de articulação tópica do discurso da 

interação em sala de aula” tem como objetivo descrever interações 

universitárias. De forma mais específica, preocupamo-nos em analisar as 

funções exercidas pelos articuladores discursivos na organização tópica dos 

eventos. Para tanto, empregamos a abordagem de pesquisa qualitativa, com 

ênfase na Etnografia (ANDRÉ, 1998; ERICKSON, 2001), a fim de adentrar no 

contexto real de ocorrência do fenômeno. Após gravadas e transcritas as aulas, 

conforme normas específicas para estudos da oralidade (PRETI, 2008), 

procedemos à análise baseada em pressupostos teóricos que norteiam 

pesquisas sobre a organização tópica-discursiva, a saber, Marcuschi (2005, 

2008), Pinheiro (2005), Jubran (2006), Risso (2002), Hilgert (2006), entre 

outros. Os resultados obtidos a partir do tratamento dos dados dizem respeito 

aos variados mecanismos de articulação tópica presentes nas aulas de 

graduação: marcadores discursivos, formas referenciais, formulações 

metadiscursivas, perguntas e paráfrases. Com isso, concluímos que tais 

estratégias atuam nos planos intra e intertópico e são responsáveis pela 

manutenção da coesão e coerência do discurso, revelando-se assim a dupla 

relevância dessa pesquisa: no âmbito linguístico, por refletir sobre ocorrências 

da língua em uso, e pedagógico, pelo fato da organização tópico-discursiva 

colaborar para a construção dos conhecimentos científicos.  

Palavras-chave: Interação em sala de aula; Tópicos discursivos; Articulação 

tópica.  
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CÓDIGO: HS0171 

TÍTULO: Investigando a "natureza da ciência" entre alunos de cursos de 

Licenciatura da UFRN 

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: PVE 2154- 

2010) que tem como objetivo central investigar concepções da natureza do 

conhecimento científico entre alunos de duas turmas, vespertino e noturno, do 

curso de Pedagogia (UFRN). Este estudo justifica-se pelo fato de haver 

carência de discussões sobre Natureza da Ciência (NdC) no âmbito 

educacional, visto que estudantes e professores ainda apresentam concepções 

consideradas insatisfatórias e equivocadas no que se refere a determinadas 

questões cientificas. Utilizamos como metodologia um questionário contendo 

11 questões abertas, já utilizado em trabalhos anteriores. Após a análise 

desses dados, verificou-se que a maioria dos estudantes apresentam imagens 

deformadas e ingênuas sobre a ciência, como a atribuição de um caráter 

comprovado, categórico e inquestionável ao conhecimento científico. 

Atribuímos então que, essas interpretações procedem, 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 do conhecimento 

científico em vez de se deter apenas ao domínio de conteúdos.  

Palavras-chave: Natureza da Ciência, Pedagogia, Conhecimento Científico.  
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CÓDIGO: HS0185 

TÍTULO: Diásporas da Cena Afro-Luso-Brasileira AUTOR: EDUARDO AILSON 

DA CRUZ 

ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE  

Resumo:  

Este trabalho analisa o 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 aplica 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, assim como em peças teatrais e espetáculos de 

dança que abordam a fenomenologia africana dentro de suas concepções. 

Nesse sentido, entende-se que o conjunto de signos gestualizados implica 

necessariamente uma alteração no signo textual ou verbal, a partir do qual os 

corpos dançantes ou atuantes simbolizam aquilo que Conceição Evaristo 

(2007) chamou de “memória e escrevência”. Dentro dessa perspectiva, a 

diáspora age diretamente na constituição da representação teatral e cênica 

enquanto potência, através da qual a forma cênica implica na re-elaboração do 

gesto e do sentido e da crítica sobre o fenômeno da cena espetacular 

diaspórica.  

Palavras-chave: Gesto. Cena. Diáspora. Identidade. Cultura.  
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CÓDIGO: HS0189 

TÍTULO: “Os limites e as fronteiras dos gêneros--Resgate das Formas" 

AUTOR: ANDRÉ VINÍCIUS NASCIMENTO ARAÚJO 

ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON  

Resumo:  

A Imitação (mimesis), conforme Aristóteles, não imita as coisas sensíveis, 

como o pensava Platão, mas caracteres, ações e emoções. Embora tenha 

herdado esse conceito de seu mestre, Aristóteles não aponta uma simples 

“ausência de benefícios” nas artes, mas procura pensar que tipo de “efeito” é 

esse da arte que pode desencadear alteridade, nesse sentido, sistematiza os 

gêneros poéticos de modo a pensar como esse efeito pode ser produzido de 

forma a alcançar a “Katharsis”, ou purgação das paixões e afetos, noção que 

será problematizada ao decorrer da pesquisa.  

Partindo mais especificamente do gênero trágico, faremos uma abordagem do 

trágico de outras perspectivas, a saber, a de Nietzsche, de intensificação e não 

de purgação e a de Hegel, de conciliação das contradições e da articulação 

tragédia-história. Por fim, traçado o plano geral que parte de Aristóteles e 

encontra certos “conflitos” no debate conceitual entre os pensadores, 

tentaremos uma aproximação conceitual à tragédia do poeta alemão Hölderlin, 

onde se encontrarão os “choques” entre esses conceitos, uma vez que a obra 

analisada, Hipérion ou O Eremita na Grécia, está marcada pela tragicidade das 

sucessivas quebras do poeta-pensador errante em tempos de indigência, 

personagem trágico que entre conflitos vive o anseio da unidade entre o 

homem e o divino na beleza.  

Palavras-chave: Aristóteles, Efeito trágico, Poética  
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CÓDIGO: HS0191 

TÍTULO: Governamentalidade: técnicas de dominação e técnicas de si na 

construção da infância. 

AUTOR: NOELMA CAVALCANTE DE SOUSA 

ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES  

Resumo:  

Este Projeto é fruto da pesquisa Governamentalidade: técnicas de dominação e 

técnicas de si na construção da infância, desenvolvida pelo grupo 

Fundamentos da Educação e Práticas Culturais. Objetiva discutir a 

problemática da construção da infância como modelo científico das práticas 

pedagógicas presentes na produção de uma educação higienista. O projeto 

investiga o entrelaçamento entre as técnicas de dominação e técnicas de si: a 

governamentalidade (FOUCAULT, 1984a). Tenta compreender os processos 

de governo da infância, nos quais a educação e a escola funcionam como 

dispositivos de poder-saber, em que as tecnologias de regulação e controle, as 

práticas disciplinares tem sido elementos fundamentais. Investiga a relação 

entre educação e higiene situada no âmbito da configuração histórica da 

proposta da pedagogia moderna, de uma formação integral – física intelectual e 

moral. Destaca que se fabrica a infância nas sociedades modernas, a partir da 

subjetivação da infância pelos saberes das ciências humanas, sobretudo, a 

psicologia e a pedagogia. Ressalta como a infância significa uma fase da vida a 

ser disciplinada e cuidada. Analisa as técnicas de dominação nas práticas 

escolares como condição pedagógica da formação da criança. Finalmente 

examina as técnicas de si nas práticas pedagógicas na construção da 

identidade da criança a partir da concepção de infância.  

Palavras-chave: Governamentalidade, Técnicas de si, Infância, Pedagogia.  
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CÓDIGO: HS0192 

TÍTULO: Histórias da educação e formação de Professores do Bangüê na 

Lagoa do Piató – Assú/RN 

AUTOR: DALIANA GONÇALVES ONOFRE DA SILVA 

ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA  

Resumo:  

O diálogo entre os saberes da tradição e os saberes científicos, tem se 

consolidado como campo empírico de pesquisa na Lagoa do Piató – Assú/RN 

há aproximadamente vinte anos. Os resultados do projeto matriz iniciado no 

ano de 1988, encontram-se registrados na publicação do livro: Lagoa do Piató: 

Fragmentos de uma História, de autoria de Maria da Conceição Almeida e 

Wani Fernandes Pereira. Desde então três comunidades - Areia Branca, Olho 

d’Agua Piató e Bangüê -, têm se destacado como lugares de realimentação 

desse diálogo, transformados em monografias, dissertações e teses no campo 

da educação e das Ciências Sociais.  

Para nossa pesquisa, elegemos a comunidade do Bangüê, para atualizar e 

ampliar conhecimentos referentes à história local, o processo educativo ali 

existente. Interessa-nos elaborar a partir das narrativas dos professores e 

educadores, uma genealogia pedagógica dos educadores daquela 

comunidade, reconstruindo seus processos de formação a partir de suas 

experiências autodidáticas e formal. Nesse contexto, tanto as narrativas orais, 

quanto as escritas e imagéticas, nos levarão a identificar diversos documentos 

tais como: os diários de classe, os cadernos de anotações, os livros e coleções 

didáticas, as fotografias e outros registros que complementem nossas fontes.  

Palavras-chave: História de educação; Lagoa do Piató; Religação dos saberes  
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CÓDIGO: HS0193 

TÍTULO: Compreensão e pesquisa no âmbito dos meios alternativos de 

resolução de conflitos 

AUTOR: NAYARA OLIVEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA  

Resumo:  

A convivência em sociedade promove - natural e inevitavelmente - o 

surgimento de conflitos, tendo em vista a existência de diferentes prioridades e 

objetivos. Esses confrontos podem ser desde pequenas discussões até 

grandes divergências. Atualmente, mesmo com um sistema fortemente 

marcado pela supremacia dos tribunais como instância pacificadora dos 

conflitos sociais, a consolidação das formas de resolução alternativa de 

conflitos já se torna uma excelente opção para agilizar e aumentar a qualidade 

da produção judicial, amenizando possíveis litígios e aliviando a pressão sobre 

o sistema jurídico, tornando-o, assim, mais operativo. Essas alternativas podem 

apresentar-se nas formas de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Tais 

métodos consensuais apresentam-se bastante eficientes, pois auxiliam no 

processo jurídico, desafogam o judiciário e evitam maiores desgastes 

emocionais para as partes envolvidas.  

Palavras-chave: Resolução Alternativa de Conflitos. Mediação. Métodos 

Consensuais  
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CÓDIGO: HS0205 

TÍTULO: As territorialidades do samba na cidade de Natal AUTOR: RAQUEL 

DA SILVA SALES 

ORIENTADOR: ALESSANDRO DOZENA  

Resumo:  

O samba é um gênero musical genuinamente brasileiro que teve na sua base, 

o legado deixado pela matriz afro-brasileira, onde os espaços refletem as suas 

representações e relações simbólicas. Essa pesquisa se insere nas 

abordagens culturais em Geografia, refletindo sobre os sentidos dessa 

movimentação cultural em Natal, movimentação muito presente em alguns 

bairros como a Ribeira e a Cidade Alta. Nesses lugares há a identificação 

territorial e os eventos atuam como um importante atrativo dinamizador da 

sociabilidade.  

Palavras-chave: Territorialidades, samba, Natal  
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CÓDIGO: HS0207 

TÍTULO: Agricultura Urbana representação cartográfica AUTOR: MARCUS 

VINÍCIUS DOS ORIENTADOR: CELSO DONIZETE  

Resumo:  

na região Metropolitana de Natal: espacialização e  

SANTOS COSTA LOCATEL  

O tema agricultura urbana é um tema pouco estudado na Ciência Geográfica, 

uma vez que os estudos urbanos sempre privilegiam o processo de construção 

da cidade que, com muita frequência, é relacionado a influência da indústria. 

Porém é um tema instigante na perspectiva geográfica, uma vez que sua 

abordagem possibilita a compreensão de uma realidade complexa, onde o rural 

e o urbano convivem lado a lado nas áreas intraurbana e periurbana das 

cidades. 

O processo de construção das cidades é de extrema importância para o 

entendimento dessa dinâmica. A cidade surgiu a partir do estabelecimento da 

divisão territorial do trabalho, impulsionando a aglomeração de pessoas, 

materializando o espaço urbano. 

O modo de vida rural é o principal parâmetro para entendermos a diferenciação 

entre características rurais e urbanas presentes na cidade. Esse modo de vida 

está relacionado a forma das casas, à presença de currais, cercas, porteiras, 

criação de animais, costumes de comemorações religiosas e, principalmente, a 

agricultura (Maya, 2004). A agricultura é uma das principais características da 

existência do modo de vida rural na cidade. Para tanto podemos entender que 

o novo e velho convive lado a lado dentro da complexa e dinâmica cidade, 

tendo o rural e urbano atuando como complementaridade do processo.  

Palavras-chave: Rural - urbano - agricultura - intraurbano - periurbano  
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CÓDIGO: HS0208 

TÍTULO: Plano de trabalho para as licenciaturas em Letras (Língua 

Portuguesa), Ciências Biológicas e Educação Física 

AUTOR: ALEXSANDRA MOURA DA SILVA 

ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE  

Resumo:  

Este trabalho é fruto da minha experiência como bolsista no Grupo de Pesquisa 

Educação e Representações Sociais (GPERS), O projeto ao qual estava 

voltado o meu plano de trabalho tinha como título “Representações Sociais de 

Ensinar E do Campo Científico de Ensino por Licenciandos da UFRN”. Cada 

colaboradora da pesquisa era responsável em trabalhar com uma licenciatura 

especifica, no meu caso foi confiada à licenciatura em Geografia, e o nosso 

objetivo é, “investigar quais as representações sociais que os licenciandos do 

curso de Geografia da UFRN têm sobre o ensinar geografia e sobre a ciência 

Geografia”. Para isso, optamos pela abordagem da Teoria das Representações 

Sociais (TRS), para fundamentar teoricamente o nosso trabalho. A metodologia 

por nós utilizada para coleta dos dados foi a Técnica de Associação Livre de 

Palavras (TALP), (Nóbrega e Coutinho, 2003). E para a análise dos dados 

trabalhamos com a análise de conteúdo (Franco, 2003). A análise dos dados 

no leva a crer, portanto, que as RS do ensinar Geografia para esses 

licenciandos, está ancoradas em um modelo de ensino baseado na Geografia 

crítica, na qual se propõe a estudar as transformações ocorridas no meio em 

que vivemos de forma critica e reflexiva, valorizando o aluno e suas vivencias e 

que esse ensino pode ser provedor de mudanças e desenvolvimento social.  

Palavras-chave: Formação docente; Representações Sociais; Geografia.  

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0209 

TÍTULO: Os sentidos da saúde numa perspectiva de gênero: um estudo com 

homens de classe média da cidade do Natal/RN. 

AUTOR: RAFAELE DOS ANJOS PAIVA 

ORIENTADOR: JADER FERREIRA LEITE 

CO-AUTOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM 

CO-AUTOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN 

CO-AUTOR: ANDRESSA ARYANE FIGUEIREDO REGO  

Resumo:  

O presente projeto objetivou investigar os sentidos atribuídos à saúde por 

homens de um bairro de classe média da cidade do Natal/RN. 

Metodologicamente, realizamos entrevistas semi-estruturadas junto a 12 

homens, com faixa etária de 25 a 59 anos, abordados na unidade de saúde do 

bairro e a realização de um grupo focal com quatro participantes. A análise dos 

dados deu-se a partir da perspectiva das práticas discursivas e dos estudos de 

gênero. Os dados encontrados acompanham a tendência de estudos já 

realizados no campo, especialmente no aspecto de como as posições sociais 

de gênero conformam os sentidos que os homens investigados constróem em 

relação à saúde, atribuindo a essa a importânica de proporcionar as condições 

de exercício de uma masculinidade voltada para o provimento do lar e da 

família. Percebemos, ainda, como a busca pelos serviços de saúde em nível de 

atenção básica é limitada, fato que segue a ideia de que os homens buscam os 

serviços de saúde quando esta se encontra em níveis de atenção 

especializada. Por outro lado, identificamos a participação dos homens no 

cuidado da saúde de seus filhos e esposa. No que se refere ao posicionamento 

dos homens em relação ao serviço de saúde, podemos concluir que o acesso e 

o acolhimento humanizado são elementos essenciais para qualidade do 

serviço, pois contribuem para a sua procura e para satisfação do usuário com o 

atendimento.  

Palavras-chave: Saúde do homem - Gênero - Produção de sentidos  
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CÓDIGO: HS0213 

TÍTULO: As estratégias político-eleitorais dos candidatos a Presidente da 

República e a Governador do Rio Grande do Norte nas eleições de 2010. 

AUTOR: CLÁUDIA LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA 

ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O presente trabalho busca pesquisar o confronto político-eleitoral realizado no 

pleito de 2010 para a Presidência da República e Governo do Rio Grande do 

Norte. O seu objetivo está em analisar as estratégias político-discursivas e das 

controvérsias discursivas por parte dos candidatos no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), além da disputa pela hegemonia política dos 

diversos partidos/blocos políticos. Do ponto de vista metodológico, o estudo 

possui embasamento teórico através da “análise dos apelos”, desenvolvida por 

Mauro Porto, onde busca reconstituir as estratégias de marketing político- 

eleitoral feitas ao longo das eleições. Pretende-se também, identificar as 

questões travadas no debate político-eleitoral, perceber as mudanças e 

formação das alianças políticas, a escolha dos candidatos e a configuração das 

coligações partidárias e por fim, traçar um paralelo entre as estratégias político- 

discursivas veiculadas no HGPE e os resultados eleitorais. Com isso, se terá 

os elementos necessários para a análise dos principais discursos políticos que 

detém o pensamento político e intelectual da sociedade.  

Palavras-chave: Eleições, Partidos Políticos, Propaganda Eleitoral  

 

 

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0217 

TÍTULO: Que deve saber um estudante para ter chance de concorrer no 

vestibular e ingressar na UFRN? 

AUTOR: MARIA ALICE FERNANDES DA SILVA SALES 

ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO 

CO-AUTOR: ISABELLA CECÍLIA REIS SOARES DE MARIA  

Resumo:  

Este trabalho apresenta uma breve análise das atividades desenvolvidas por 

mim,na condição de bolsista PIBIC/CNPq,junto aos pesquisadores da Linha de 

Pesquisa Formação e Profissionalização Docente,coordenada pelos 

professores Betania L. Ramalho e Isauro Beltrán Nuñez.Meus estudos estão 

em fase bastante inicial e estão relacionados ao tema do acesso e da inclusão 

de estudantes da rede Pública na Cultura Acadêmica da Universidade 

Pública.O foco do estudo se volta para investigar a interface Educação Básica-

Ensino Superior,priorizando a seguinte questão geradora:que deve saber um 

estudante para ter chance de concorrer no vestibular e ingressar na 

UFRN?Partindo do pressuposto que o ensino público de qualidade é direito de 

todos e dever do Estado e que a educação é um fator determinante na 

construção do desenvolvimento social e econômico de uma nação,procuramos 

identificar, caracterizar e analisar as dificuldades que levam os estudantes da 

rede pública de ensino a terem sucesso no vestibular da UFRN.Um dos 

principais objetivos da educação básica é oferecer instrumentos para formação 

de cidadãos críticos,reflexivos,aptos para a sociedade,como sujeitos 

atuantes,argumento esse que torna contraditório quando analisamos os baixos 

indicadores educacionais da escola pública no RN.Os resultados dos estudos 

desenvolvidos pela base de Pesquisa no âmbito da UFRN,nos oferece 

subsídios para as questões que serão tomadas como referência para o meu 

sub-projeto.  

Palavras-chave: Educação Básica, Ensino Superior, Acesso e Inclusão  
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CÓDIGO: HS0222 

TÍTULO: RETEXTUALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA: DE 

QUEM É O PONTO DE VISTA? 

AUTOR: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES  

Resumo:  

Este trabalho é um recorte de um projeto intitulado “Prática como componente 

curricular: a infra-estrutura linguística no relatório acadêmico”; registrado no 

grupo de pesquisa “Análise textual dos discursos”, situa-se no âmbito da 

Linguística Textual e da Linguística da Enunciação e tem como objetivos 

principais identificar, descrever, analisar e interpretar o modo como se 

materializa a retextualização nos dados. Para tanto, teorizamos Adam (2008), 

Bronckart (1999) e Authier-Revuz (2004) a fim de entender os conceitos sobre 

responsabilidade enunciativa e orientação argumentativa, visando, assim, 

focalizar uma consciência pragmática de enunciação, da qual um fragmento 

retextualizado não é um mero repetir de palavras, mas é fruto de uma interação 

linguística e extralinguística entre os participantes. Para realizar a investigação, 

adotamos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista, seguindo o 

método indutivo. Os resultados apontam para a necessidade de uma 

diversificação e conscientização do uso dos PdV’s, bem como revelam a 

importância de estabelecer uma relação coerente e pragmática entre as 

orientações argumentativas e os fragmentos do discurso alheio.  

Palavras-chave: Retextualização, responsabilidade enunciativa, mediação 

epistêmica.  

 

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0224 

TÍTULO: INDICADORES DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

NAS ESCOLAS REGULARES DE CAICÓ/RN 

AUTOR: EDILÂNIA MEDEIROS DE ARAÚJO FERNANDES 

ORIENTADOR: FRANCISCA GENY LUSTOSA  

Resumo:  

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos através da realização da 

pesquisa intitulada “Práticas pedagógicas diversificadas e inclusão: implicações 

para a aprendizagem de alunos com deficiência (PIBIC-IC). A investigação 

constou de um levantamento junto às escolas públicas do município de 

Caicó/RN, a fim de mapear a realidade da inclusão. A metodologia utilizada foi 

perspectiva da pesquisa qualitativa, do tipo colaborativa, em parceria com as 

professoras do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de 

Caicó/RN. A coleta de dados ocorreu através de contatos com a Diretoria 

Regional de Educação, Cultura e Desporto (Dired), a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) e escolas do município. Além dos 

procedimentos elencados, utilizamos o instrumento “Escala de Observação de 

Inclusão”, como forma de identificar comportamentos e atitudes desses alunos 

quanto aos processos de aprendizagem, a participação no cotidiano escolar, 

interação com colegas, professores e com o conhecimento. Os resultados 

oscilaram entre aspectos positivos e dificuldades apresentadas pelos alunos 

com deficiência. Assinalamos, então, que para minimizar as dificuldades 

apresentadas por esses alunos a prática pedagógica deveria investir na 

identificação e adoção de formas de apoio e tutorias, trabalhos em grupos e 

eventos de aprendizagens coletivos na sala de aula, em contraposição ao 

trabalho individualizado.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, deficiência, inclusão.  
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CÓDIGO: HS0225 

TÍTULO: Livros didáticos de Geografia: concepções geográficas e organização 

didático-pedagógica 

AUTOR: VERÔNICA NOGUEIRA MARQUES 

ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR  

Resumo:  

O trabalho, que tem como objeto de estudo o livro didático de Geografia, 

objetiva investigar as concepções geográficas que orientam o referencial 

teórico-metodológico dos conteúdos escolares e compreender as apreensões 

teóricas e prática de professoras sobre tais concepções. Define-se como uma 

pesquisa qualitativa que se configura na modalidade exploratória, ancorada na 

revisão bibliográfica, na análise documental de livros didáticos de Geografia, 

nas entrevistas junto às professoras e nas observações da prática de uma das 

mencionadas docentes. O campo empírico da investigação estendeu-se a 

quatro escolas da rede municipal do Natal/RN, sendo quatro professores do 5o 

ano do Ensino Fundamental os sujeitos desse estudo. Apreendemos que os 

livros didáticos estudados apresentam um entrelaçamento de fundamentações 

teóricas, sugerindo aplicações dos ideários dos métodos científicos Positivista 

(Concepção tradicional), Neopositivista (Concepção Prágmática) e 

Fenomenológico (Concepção Humanística e Cultural), predominando os 

postulados do ideário Positivista. No que se refere às apreensões teóricas das 

professoras acerca de concepções geográficas, todas afirmaram 

desconhecerem os seus significados, o que constatamos mediante as 

observações da prática de uma das professoras. Portanto, percebemos que no 

campo empírico analisado, prevalece um direcionamento para os processos de 

ensino e de aprendizagem de forma acrítica, desprovidos da compreensão dos 

conceitos geográficos.  

Palavras-chave: Livro didático. Concepções geográficas. Ensino de Geografia.  
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CÓDIGO: HS0232 

TÍTULO: AS CONTRIBUIÇÕES DA POESIA À FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO AUTOR: LYDIANE FONSECA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA  

Resumo:  

O estudo procede do projeto de pesquisa “A multimodalidade na leitura do 

poema e do livro de poesia em aprendizes da escola fundamental” 

(AMARILHA, CNPq/PROPESQ/2010-2014). Objetiva investigar o trabalho 

pedagógico com a poesia, de modo a refletir como esse gênero pode contribuir 

à formação do leitor. Para tanto, utilizou-se como referencial teórico: Averbuck 

(1993), Bordini (1991, 1980), Calvino (1993), Domenico (2003), Gebara (2002), 

Lajolo (1985), Perrone- Móises (2000), Pondé (1985), dentre outros. A 

investigação, de caráter qualitativo, será realizada em uma escola da rede 

pública do município de Natal- RN sistematizada será dividida em três etapas. 

Na primeira etapa será desenvolvida uma entrevista semi-estruturada a fim de 

sondar qual a relação dos docentes com o gênero poético. Na segunda, será 

escolhido um professor, a fim de observar como esse lida com a poesia em 

sala de aula. Na terceira etapa, serão feitas análises a partir da prática desse 

docente, de modo a constatar se a poesia possibilitará à formação do leitor. Em 

termos conclusivos, pretende-se averiguar a recepção dos alunos à mediação 

do professor com o texto poético, destacando avanços, dificuldades e 

limitações da ação pedagógica com a poesia.  

Palavras-chave: Formação do Leitor. Poesia. Prática Pedagógica.  
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CÓDIGO: HS0238 

TÍTULO: O Serviço Social em Natal nos últimos 30 anos: uma reconstituição a 

partir de fotografias e jornais 

AUTOR: MAVILAINE FERREIRA FRANCO 

ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA  

Resumo:  

Este plano se propõe a continuar um projeto de pesquisa iniciado em 2005 que 

visava reconstituir a história do Serviço Social em Natal, tendo como objetivo 

reconstituir a história do Serviço Social em Natal nos últimos 30 anos através 

de fotografias e jornais. O projeto se propõe a continuar o levantamento do 

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. Tal recorte se justifica pois a pesquisa 

inicial apresentada em 2005, cobria o período de 1956 a 2005. No momento já 

contamos com informações suficientes sobre os primeiros 20(vinte) anos, 

assim, tal projeto visa reconstituir os últimos 30 anos da história do Serviço 

Social em Natal, período sobre o qual ainda não existe informações 

sistematizadas sobre o assunto.  

Realizar-se-á pesquisa bibliográfica sobre o contexto histórico pesquisado, a 

fim de analisar os rebatimentos do contexto mais amplo sobre o âmbito do 

Departamento do Serviço Social em Natal.  

Palavras-chave: Serviço Social, História do Serviço Social, DESSO  
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CÓDIGO: HS0248 

TÍTULO: Cuidado ambiental: como o representam os que dizem que o 

praticam? AUTOR: RAUL BEZERRA DAMASCENO 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO  

Resumo:  

A palavra cuidado é amplamente utilizada no senso comum referindo-se ao 

zelo que é preciso ter por algo ou alguém. Ela também pode ser utilizada para 

falar do cuidado com o ambiente por meio do termo cuidado ambiental, 

empregado quando se faz referência às relações humano-ambientais. Porém, 

ele é utilizado na literatura de várias áreas do conhecimento de tal maneira que 

sua aceitação e entendimento não pedem por definições específicas do 

mesmo. Também, não se sabe ainda o tipo de representação que as pessoas 

têm do cuidado ambiental. Para verificar tal representação, foi realizado o 

levantamento e análise dos dados de estudos (Link, 2006; Pessoa, 2008; 

Gurgel, 2009; Diniz, 2010) que fizeram uso de uma questão dicotômica de 

auto-relato sobre as práticas de cuidado ambiental de seus participantes. As 

respostas foram categorizadas com base nas práticas de comportamento pró-

ambiental de Corral-Verdugo (2001; 2010) e alocadas nas macrocategorias 

propostas por Diniz (2010). Com base na média da freqüência de respostas 

dos estudos, notou-se que o cuidado com o lixo é a ação mais praticada (43%) 

pelos participantes, seguido de conscientização (22%), consumo (18%), 

preservação (8%) e formação (7%). O manejo do lixo pode ter sido 

representado como principal ação de cuidado devido à quantidade de 

informações disponibilizadas sobre o assunto, bem como à desejabilidade 

social. Utilizar o termo cuidado ambiental facilita o acesso do pesquisador ao 

conteúdo subjetivo dos participantes.  

Palavras-chave: Cuidado ambiental; cuidadores; comportamento pró-ecológico; 

lixo.  
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CÓDIGO: HS0252 

TÍTULO: Introdução à Historia e Arqueologia do Egito AUTOR: ARTHUR 

RODRIGUES FABRÍCIO 

ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES  

Resumo:  

O projeto “Introdução à História e Arqueologia do Egito” tem como objetivo 

principal integrar um aluno da graduação no estudo da História do Egito Antigo, 

orientando-o sobre práticas e competências que um pesquisador nesta área 

necessita ter. Este trabalho teve como resultado em destaque um corpus 

imagético a respeito da iconografia do Egito Antigo, constituída de peças 

expostas em diversos museus espalhados pelo globo, sediado agora no sítio 

do núcleo de estudo de História Antiga, MAAT (http://www.cchla.ufrn.br/maat/). 

Paralelamente ao trabalho com a montagem do corpus realizou-se o estudo e 

resumo de capítulos do livro organizado pelo egiptólogo britânico Ian Shaw, 

The Oxford History of Ancient Egypt, que traz, nas palavras de pesquisadores 

consagrados, uma revisão política, econômica, social e cultural dos diversos 

períodos que formaram a história do Egito na antiguidade. Acredita-se que este 

projeto contribui, por fim, para o desenvolvimento dos estudos da antiguidade 

oriental no nordeste, que, embora seja uma área cuja demanda de alunos 

interessados é alta, como sabemos, ainda é muito incipiente e carece de 

atenção.  

Palavras-chave: Antiguidade- Egito Antigo- oriente- corpus.  
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CÓDIGO: HS0264 

TÍTULO: A Rabeca no Rio Grande do Norte AUTOR: EMERSON 

CARPEGIANNE DE SOUZA MARTINS ORIENTADOR: AGOSTINHO JORGE 

DE LIMA  

Resumo:  

No objetivo de identificar a manutençao e variabilidade dos grupos de 

rabequeiros pesquisados no Rio Grande do Norte, pode-se observar que 

aspectos das formas de tocar de cada rabequeiro, desde suas ornamentações, 

melodias simples e com cordas/notas duplas, frases e suas maneiras de 

segurar o arco e apoiar o instrumento no corpo, bem como as nomenclaturas 

da rabeca e suas compreensões a respeito da música que fazem. Para a 

segurança de analise dos materiais colhidos a metodologia utilizada foi a de 

transcrever as músicas e analise dessas em seus diversos aspectos; analise 

da performance dos rabequeiros em gravaçoes de vídeo; analise de 

depoimentos dos rabequeiros sobre sua música e suas tecnicas. Essas 

metodologias favoreceram a montagem de um banco de partituras com 

transcrições e trechos de músicas tocadas pelos rabequeiros pesquisados, 

banco de dados com áudios das entrevistas, um banco de vídeos e fotos e 

classificar os estilos e gêneros das músicas dos rabequeiros.  

Palavras-chave: Música, etnomusicologia, rabeca  
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CÓDIGO: HS0270 

TÍTULO: Banco de Dados: Hip hop na "periferia", uma micropolítica AUTOR: 

THIAGO VIRGINIO DE MELO 

ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI  

Resumo:  

A pesquisa “Banco de dados: Hip Hop na ‘periferia’, uma micropolítica” teve 

como objetivo a constituição de um banco de dados sobre o movimento hip hop 

no Brasil, mais especificamente identificar grupos de jovens engajados em uma 

dinâmica que eles próprios caracterizam como movimento hip hop com 

conotações de micropolítica, tendo visibilidade através das diferentes mídias na 

internet. Assim iniciamos uma problematização da pesquisa-empírica tendo no 

eixo teórico aportes de Deleuze & Guattari (1996) e Foucault (1981), norteados 

pelo conceito de micropolítica, e das noções de inventividade, resistência e 

subjetividade. O movimento hip hop nasce da experiência cotidiana, artística e 

social da “periferia”, centrando-se na articulação de linguagens da música, 

pintura e dança que se traduzem nos chamados elementos do hip hop: MC, DJ, 

breaking, graffiti e atitude consciente. Chegou ao Brasil em meados dos anos 

1980, onde o movimento se constituiu em uma valorosa dinâmica coletiva 

contaminando-se em rede e pode transformar formas de viver e agir de jovens 

na sociedade, numa espécie de hiphopiferação (TAKEUTI, 2010a) ao lado da 

construção de uma cultura periférica. A constituição do banco de dados se deu 

armazenando nomes e grupos de hip hop pesquisados na internet a partir de 

sites e redes sociais na internet. Compreendemos, em decorrência do 

apreendido na realização desta pesquisa que existe uma diversidade de temas 

a serem estudados com base nos engajamentos dos grupos.  

Palavras-chave: Movimento hip hop; engajamento; internet; jovens; “periferia”.  
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CÓDIGO: HS0272 

TÍTULO: Construções de constraste em textos jornalísticos de Natal AUTOR: 

VANILTON PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: PAULO HENRIQUE DUQUE  

Resumo:  

A pesquisa aqui desenvolvida apresenta os resultados produzidos pela 

investigação de alguns mecanismos funcionais de usos da língua, com ênfase 

na construção de contraste. No corpus analisado – 20 textos retirados de 

colunas publicadas em diversos jornais de circulação no Rio Grande do Norte 

(RN) –, foram elencadas e categorizadas diversas construções contrastivas 

que, por motivações metodológicas, são apresentadas através de notações 

formais envolvendo relações entre X e Y. Todo o aparato analítico é orientado 

pela perspectiva da Gramática de Construções e os resultados encontrados 

fortalecem o entendimento de que a maneira como as construções gramaticais 

são estruturadas cria espaços mentais que podem evidenciar os diversos tipos 

de contraste. Isso é importante porque denota que o que dá ao texto um 

padrão contrastivo específico não são as palavras isoladamente, mas o modo 

como elas estão configuradas no interior da construção gramatical. E a 

perspectiva construcional se coaduna com esse entendimento, uma vez que 

nos fornece ferramentas de atribuição de significado sobre o mundo, pautadas 

em redes de construções linguísticas.  

Palavras-chave: Contraste; Gramática de Construções; Gêneros Jornalísticos.  
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CÓDIGO: HS0279 

TÍTULO: DO CORPO PARA A DANÇA E DA DANÇA PARA O CORPO: 

MEMÓRIAS EM TRÂNSITO NA DANÇA DA GAYA 

AUTOR: JÚLIA CRISTIANE FRANÇA VASQUES 

ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO  

Resumo:  

Esta pesquisa teve como lócus a Gaya Dança Contemporânea, projeto de 

Extensão da UFRN/DEART, que integra alunos, professores e comunidade em 

geral, que se propõem a produzir, veicular, pesquisar a dança e formar público 

para essa arte. Dando atenção as últimas produções da Gaya, percebemos a 

importância da pesquisa gestual e da evocação das memórias para dar 

significado a produção artística. Essas iniciativas trouxeram interrogações e 

percepções a serem discutidas para uma reflexão sobre o corpo e dança no 

contexto da Dança Contemporânea. Assim, a pesquisa teve como objetivos 

descrever os últimos espetáculos da Gaya, interrogar seus os bailarinos acerca 

de suas experiências no grupo e discutir as percepções de corpo e de dança a 

partir do trabalho realizado. Foram entrevistados 7 bailarinos, com faixa etária 

entre 18 e 30 anos. A partir da Análise de Conteúdo de Bardin foram 

organizadas categorias temáticas para discussão com base em autores como 

Le Breton, Siqueira, Vianna e Porpino, além da descrição das últimas 

produções. Consideramos que a evocação de memórias nos processos 

coreográficos da Gaya permitiu aos bailarinos refletirem sobre suas 

concepções de corpo e dança. Foram relatadas as dificuldades em lidar com 

novas formas de perceber a dança desvinculadas a padrões estéticos 

anteriores e mais adaptada as referências pessoais do grupo. Percebemos 

também a ampliação da compreensão de corpo como meio comunicativo, 

extensão das palavras e via de produzir conhecimentos.  

Palavras-chave: Dança, corpo e mémoria  
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CÓDIGO: HS0286 

TÍTULO: Relações entre os processos mercadológicos e logísticos nas 

empresas de Natal-RN 

AUTOR: MARIA ISABEL DE MEDEIROS BRITO 

ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO  

Resumo:  

A pesquisa objetiva investigar as variáveis que impactam as relações entre os 

processos mercadológicos e logísticos, com ênfase na satisfação do cliente, 

em uma distribuidora de alimentos de Natal. A metodologia utilizada para a 

coleta de informações junto à empresa será por meio da aplicação de 

questionários direcionados para administradores das duas áreas de 

conhecimento. Os pontos estudados neste trabalho, dentro dessas duas áreas 

serão as vendas e a gestão de estoque, compra e transportes, a fim de mostrar 

a importância da sua integração para alcançar um bom nível de satisfação de 

seus clientes. 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.  

Palavras-chave: logística, marketing, satisfação do cliente, processos  
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CÓDIGO: HS0290 

TÍTULO: LEITURA FOTOGRÁFICA PARA (E COM) PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL AUTOR: CINTHIA DANIELLE DO NASCIMENTO 

LUCAS 

ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES  

Resumo:  

O projeto de pesquisa estar centrado na relação entre a educação inclusiva e a 

deficiência visual, considerando os processos de ensino-aprendizagem 

relacionados às linguagens artísticas, especificamente a fotografia e o teatro. O 

esforço de aproximar a fotografia do teatro, por meio do jogo teatral, está 

relacionado a alguns enfoques que esse trabalho procura adotar, os quais 

permitem uma articulação entre essas duas áreas. Assume como como 

referência empírica o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio 

Grande do Norte (IERC), procurando associar os fundamentos da 

audiodescrição com os aportes teórico-metodológicos da pedagogia do teatro, 

especificamente no que tange ao jogo teatral.  

Palavras-chave: Fotografia, Deficiencia visual, Educação inclusiva.  
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CÓDIGO: HS0295 

TÍTULO: COMPREENDENDO O COMPORTAMENTO DE RISCO JUVENIL: 

AÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

AUTOR: FERNANDA CAVALCANTI DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: ILANA LEMOS DE PAIVA  

Resumo:  

A violência é um fenômeno amplo,que pode atingir a todos. Entretanto,existem 

populações e grupos sociais que estão mais vulneráveis devido às péssimas 

condições de vida,e são mais atingidos, sobretudo no que diz respeito às 

formas mais cruéis da violência,como os homicídios. Entre tais grupos 

encontram-se os jovens residentes na periferia,que estigmatizados e sem 

emprego,bens de consumo e lazer,são recrutados pelo tráfico de drogas, que 

oferece tais oportunidades,ainda que com consequências conhecidamente 

negativas. Assim, o presente trabalho pretendeu investigar a percepção de 

jovens residentes no bairro Guarapes, na periferia de Natal-RN, acerca da 

relação entre drogas e violência. Para realizar tal estudo, através da 

observação participante e registro em diário de campo, a pesquisadora se 

inseriu na Posse de Hip Hop Lelo Melodia, grupo formado por jovens do bairro 

Guarapes, e participou de encontros do mesmo. Os principais temas dicutidos 

foram a forte presença da droga na comunidade e suas consequências para a 

mesma, como a estigmatização do bairro, as dores enfrentadas pelas famílias, 

a repressão policial, entre outras. Conhecer a realidade desses jovens 

constituiu-se ferramenta importante para a reflexão sobre a criação de 

estratégias de enfrentamento à drogadição-violência, além da promoção de 

qualidade de vida a essa parcela da população, que necessita de atenção 

prioritária devido aos altos índices de vitimização letal e diversas formas de 

violência que enfrentam.  

Palavras-chave: violência, drogadição, juventude  
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CÓDIGO: HS0301 

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:  

A partir da participação na pesquisa “Assistência social e caridade: afirmação 

de direitos e cultura do atraso na construção da política de assistência social 

em Natal” estuda-se em que medida o conservadorismo historicamente 

presente na política de assistência social se reproduz ou não no contexto atual 

das ações desenvolvidas por entidades de assistência social, objetivando 

analisar a legislação relacionada a certificação dessas entidades no período de 

1980-2010, identificar a coerência entre o conceito de entidades de assistência 

social presente na legislação e a configuração das entidades cadastradas no 

Conselho Municipal de Assistência Social em Natal em 2010 e analisar as 

atividades desenvolvidas por essas entidades pesquisadas verificando a 

presença da dimensão pública e do acesso a direitos ou a reprodução do favor. 

Para tanto, foi realizada coleta de dados secundários com pesquisa 

documental e bibliográfica e participação na pesquisa de campo; procedendo-

se à interpretação e análise dos dados primários e secundários relacionados às 

atividades dessas entidades em Natal. O percurso realizado revela que há 

carência de conhecimento da legislação social nas entidades de assistência 

social, predominando-se a visão da caridade embasando muitas das atividades 

realizadas. Se conclui, então, que, apesar dos avanços, o Suas precisa ser 

efetivado na materialização do direito à assistência social.  

Palavras-chave: Filantropia; Assistência Social; Direito; Estado; Sociedade 

Civil.  
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CÓDIGO: HS0314 

TÍTULO: Autonarrativa e pacto autobiográfico em Graciliano Ramos AUTOR: 

PEDRO HENRIQUE PIRES SOARES DA SILVA 

ORIENTADOR: MARCELO DA SILVA AMORIM  

Resumo:  

Tencionamos, com esta pesquisa, descrever os tipos de pactos — ficcional, 

autobiográfico ou nulo — que o escritor Graciliano Ramos estabelece, na 

maioria de suas narrativas, com o seu público leitor. Sendo a maior parte da 

sua obra rotulada como ficção pela crítica literária, propomo-nos reavaliar os 

escritos do autor partindo duma perspectiva que busca compreendê-lo 

globalmente, discutindo seus diversos textos e considerando-os, na verdade, 

relatos de expressão do próprio self. Embora Memórias do Cárcere seja o 

único livro do autor universalmente aceito como memorialista, detectamos 

sinais do “relato da própria vida” — autobiografia — já nos primórdios de sua 

carreira, com o primeiro escrito de Graciliano de que se tem notícia: o 

miniconto “Pequeno Pedinte”, história publicada em 1904 pelo menino de doze 

anos, em um obscuro jornal do Internato Alagoano. Isto reforça a tese de que o 

projeto literário do Velho Graça, portanto, estear-se-ia numa crescente tomada 

de consciência do self, presente em praticamente todos os escritos do autor, 

até culminar na representação sob a forma de texto declaradamente 

heterobiográfico, pois, em Memórias do Cárcere, partindo da escrita de si, 

Graciliano extrapola a experiência pessoal e retrata a vivência histórica 

simultânea dos outros e da sociedade.  

Palavras-chave: Graciliano, Obra, Autobiografia, Pacto, Autonarrativa.  
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CÓDIGO: HS0320 

TÍTULO: Bases motivacionais envolvidas no compromisso pró-ecológico: um 

levantamento bibliográfico 

AUTOR: DANDARA MORAIS 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO  

Resumo:  

O mundo vivencia um contexto de crise generalizada das condições 

ambientais, que revela fatores críticos considerados consequências da ação 

humana sobre o meio ambiente. Dessa forma, os esforços para superar tais 

condições por meio da promoção de mudanças nesse contexto, precisam 

partir, inicialmente, de mudanças de conduta nos indivíduos. Objetivando uma 

melhor compreensão dos fatores individuais que delineiam o compromisso pró-

ecológico, foi realizado levantamento de literatura voltada para o tema 

motivação, com foco em quatro teorias sobre bases motivacionais: a teoria da 

autodeterminação, a teoria da ativação da norma, a teoria do valor-crença-

norma e a teoria do comportamento planejado. Os modelos teóricos se centram 

em três bases motivacionais: valores, atitudes e normas e apresentam 

diferentes possibilidades de compreensão do comportamento, além de abrirem 

espaço para intervenções e incentivos ao aumento das ações pró-ecológicas.  

Palavras-chave: Motivação, compromisso pró-ecológico, comportamento pró- 

ecológico  
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CÓDIGO: HS0324 

TÍTULO: Razão e Mímesis nos Romances “A Céu Aberto” e “Lorde”, de João 

Gilberto Noll 

AUTOR: DEZWITH ALVES DE BARROS 

ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA  

Resumo:  

Na “Dialética do Esclarecimento”, Adorno e Horkheimer defendem a hipótese 

de que o processo moderno de dominação de si, do outro e da natureza (o 

processo de esclarecimento ou de instrumentalização da razão) acaba por 

promover formas mais complexas e sofisticadas de irracionalismo mimético. 

Apesar de os conceitos de “razão” e “mímesis vital” serem aparentemente 

opostos, pode-se perceber que a razão tende a se transformar em mito: “o 

próprio conceito desse pensamento [...] contem o germe para a regressão que 

hoje tem lugar por toda a parte” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). E é dando 

continuidade a esta hipótese, deslocando-a e complementando-a, que se 

pretende analisar os personagens dos romances “A Céu Aberto e “Lorde”. Mais 

explicitamente, pretende-se sondar em que medida os processos de 

subjetivação (ou de dessubjetivação) de tais personagens podem ser 

compreendidos à luz dos revezes da razão instrumental nos contextos sócio- 

históricos em que se passam os romances (a guerra em “A Céu Aberto”, o 

capitalismo multinacional e multicultural em “Lorde”), estabelecendo, assim, 

relações entre literatura e sociedade. Defendemos, portanto, que esses dois 

romances de Noll dramatizam os efeitos provocados pela instrumentalização 

da razão no sujeito, tendo em vista que este, ao invés de se afirmar diante das 

situações propostas pelo convívio social, molda-se ao “proposto” pelo sistema 

em troca da autoconservação.  

Palavras-chave: João Gilberto Noll. Mímesis. Razão. Theodor Adorno.  
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CÓDIGO: HS0326 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO DA FORMA - ALEXANDRE E OUTROS HERÓIS 

AUTOR: MARCELA RIBEIRO 

ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS  

Resumo:  

Esta pesquisa tem como proposta a explanação dos aspectos educativos da 

construção literária em Graciliano Ramos, mais precisamente em seu livro de 

publicação póstuma Alexandre e outros heróis. 

O livro já citado parece pertencer às narrativas orais do nordeste, oralidade 

esta defendida como a primeira forma de contato com a linguagem, o alicerce 

para a formação posterior da fala e da escrita, ou seja, a oralidade presente no 

ato de contar histórias nada mais é que uma forma de letramento, o que remete 

o texto à infância do autor, já que, mesmo à época em que foi publicado, o 

interesse pela cultura oral já se esfacelava. Deparamo-nos então com um 

Graciliano Ramos escritor da oralidade, escriba folclórico, trabalhando uma 

forma de resguardar o passado de um povo.  

Graciliano remete-nos ao tempo em que a fala era realmente como Bakhtin nos 

diz ser, intrincadamente ligada às possibilidades de comunicação, base das 

estruturas sociais. A fala, um fato de natureza social e individual, é o que une 

um grupo ideologicamente, sendo, de acordo com Bakhtin, ‘o modo mais puro 

e sensível de relação social’. Os escritos de Graciliano refletem e refratam uma 

realidade que lhes são exteriores, sendo claramente exemplos do que Bakhtin 

diz ser o fenômeno ideológico por excelência: a palavra.  

A presente pesquisa visa apresentar como se dá a educação nos meandros 

literários de Graciliano Ramos, buscando aporte teórico em estudos sobre a 

oralidade e também sobre letramento.  

Palavras-chave: Literatura, Oralidade, Letramento, Graciliano Ramos  

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0327 

TÍTULO: Princesa encantada da quimera: o saudosismo intempestivo de 

Florbela Espanca (1894 – 1930) 

AUTOR: PRISCILLA FREITAS DE FARIAS 

ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR  

Resumo:  

Soror Saudade, assim foi chamada Florbela Espanca, sem dúvida, uma mulher 

fruto do seu tempo, fruto da sociedade Portuguesa do inicio do século XX: 

simplesmente encantadora, fina, culta e de uma sensibilidade admirável, uma 

mulher de alma grande, que trazia consigo uma cruz a qual não podia carregar. 

Desiludida e descrente com as amarguras que a vida pões em seu caminho, 

Florbela constrói versos fundados em um mundo de quimeras, um mundo 

utópico, fruto de sua imaginação. Ela sente saudades de sonhos que foram 

destruídos, que se rasgam, saudades de miragem, de uma névoa que passou, 

ela sente saudade dos sonhos que foram enterrados no passado.  

Neste sentido, não só a partir da análise do discurso (FOUCAULT, 2001), mas 

da história das sensibilidades e estruturas do sensível (CORBIN, 1987; GAY, 

1988), pretendemos construir uma ponte entre a experiência individual e 

coletiva, estabelecendo uma conexão íntima entre as relações psíquicas de 

Florbela e a sociedade em que viveu, buscando não só compreender qual é a 

relação de Florbela com o tempo - com o passado, com o presente e com o 

futuro -, mas, sobretudo, qual é o sentido dado por Florbela Espanca ao 

conceito de saudade, ao sentir saudade.  

Palavras-chave: Florbela Espanca – Saudosismo - Quimera  
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CÓDIGO: HS0331 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO TURÍSTICA NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURRAIS NOVOS-RN 

AUTOR: GILMARA BARROS DA SILVA 

ORIENTADOR: KETTRIN FARIAS BEM MARACAJA 

CO-AUTOR: FERNANDA SANTOS GENTIL ARAÚJO  

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da aplicação da 

educação ambiental e educação turísticas nas escolas, buscando conscientizar 

a população. Tem-se como recorte temático quatro escolas da rede municipal 

de Currais Novos/RN que trabalham com ensino fundamental (1o ao 5o ano), 

sendo estas: Escola Municipal Francisco Leônis; Francisco Rosa; Profo 

Salustiano Medeiros; e Presidente Castelo Branco, totalizando 419 alunos. 

Como metodologia teve-se a pesquisa bibliográfica com consulta de livros e 

artigos científicos sobre a educação ambiental, turística, e desenvolvimento 

sustentável; durante as apresentações realizadas nas referidas escolas, 

utilizou-se banners e slides contendo imagens e textos referentes ao tema, 

dinâmicas que remetessem as ações corretas em relação à conservação e 

preservação do meio ambiente dentre outros. Como resultado, percebeu-se 

que apenas a Escola Municipal Profo Salustiano Medeiros não desenvolvia 

atividades relacionadas às práticas de educação ambiental e turística. As 

demais escolas trabalhavam com atividades ambientais como a orientação 

sobre coleta seletiva e o incentivo a produção de desenhos e cartazes 

referentes ao meio ambiente. Conclui-se então, que é necessária a aplicação 

da educação ambiental e turística nas escolas, fazendo com que os alunos 

compreendam a sua importância e a utilizem em suas vidas, bem como 

analisem suas ações no meio ambiente considerando as consequências que 

serão vistas no futuro.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação Turística. Escolas Municipais.  
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CÓDIGO: HS0334 

TÍTULO: SABERES DOCENTES: UM MERGULHO NOS ANOS 1960 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 60. 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 

anos 60. 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 60. 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.  

Palavras-chave: saberes docentes. História da Educação. Ensino. 

Aprendizagem.  
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CÓDIGO: HS0341 

TÍTULO: A comissão de anistia no Brasil: História, Memória, Política - coleta de 

fontes históricas tradicionais 

AUTOR: FABIO PEREIRA FEITOSA 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA  

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.  

Palavras-chave: Redemocratização, Anistia, Comissão de Anistia.  
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CÓDIGO: HS0370 

TÍTULO: Diagnostico em redes associativas e empreendimentos de economia 

solidária apoiados pela incubadora OASIS no Rio Grande do Norte. 

AUTOR: PAULO RICARDO BEZERRA VITOR 

ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA 

CO-AUTOR: LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES 

CO-AUTOR: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA  

Resumo:  

O presente trabalho objetiva promover ações de pesquisa voltadas à promoção 

das condições de saúde e qualidade de vida de segmentos populacionais sob 

situação socioeconômica vulnerável de trabalho e renda, tendo como eixos 

processos educativos, culturais e técnicos fundados nos preceitos da Economia 

Solidária. Trata-se de pesquisa aliada a processos formativos e intervenções 

em situações de trabalho e geração de renda a partir das ações de incubação 

de Empreendimentos Econômicos Solidário pela Incubadora OASIS. Esta 

proposta se faz necessária devido a ação da Incubadora que exige, uma 

atividade de pesquisa destinada à elaboração do diagnóstico social, político e 

técnico da situação dos empreendimentos a serem incubados. Tal diagnóstico 

volta-se ao fornecimento de informações úteis acerca do modo como se 

encontram a capacidade política dos sócios para o exercício da autogestão e a 

organização técnica dos empreendimentos no tocante à capacidade de 

produção de serviços e mercadorias. Do ponto de vista político, volta-se à 

manutenção e à ampliação de ações formativas em Economia Solidária 

visando à conscientização de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da 

cidade acerca do valor do ato associativo no desenvolvimento de comunidades 

e territórios. Conclui-se que aplicada a metodologia, somado a um 

desenvolvimento ambientalmente sustentável poder-se-á ter progressos na 

qualidade de vida dos segmentos populacionais em situação vulnerável de 

emprego e renda.  

Palavras-chave: Processo Formativo, Economia Solidária, Qualidade de Vida.  
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CÓDIGO: HS0382 

TÍTULO: Concepções e ações de professoras frente manifestações da 

sexualidade da criança na Educação Infantil 

AUTOR: CECILIANA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES  

Resumo:  

A presente pesquisa tem como objetivos sistematizar conhecimentos das 

teorizações acerca da sexualidade da criança identificando implicações dessas 

teorizações para a prática pedagógica na Educação Infantil; bem como 

investigar concepções e ações de professoras acerca das manifestações da 

sexualidade da criança em Instituições desta etapa da Educação Básica. A 

metodologia caracteriza-se como sendo de base qualitativa e utilizamos como 

procedimentos metodológicos um estudo bibliográfico sobre as teorizações 

mais significativas acerca da temática, análise documental pertinente para a 

organização pedagógica da Educação Infantil com relação à questão da 

sexualidade, e realização de entrevista semiestruturadas com professoras 

atuantes na Educação Infantil na rede pública de Natal e da Grande Natal/RN. 

Os resultados da pesquisa demonstram que, de modo geral, as concepções e 

ações das professoras se aproximam das proposições teóricas. Desse modo, 

evidenciam que esta temática está permeada por lacunas, dúvidas, reticências. 

Portanto, faz-se necessário, nas instituições para formação de professores - 

em especial na Educação Infantil - uma preparação básica no intuito de 

oferecer subsídios para que esses profissionais lidem com situações 

envolvendo crianças e sexualidade.  

Palavras-chave: Educação Infantil, sexualidade infantil, prática pedagógica.  
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CÓDIGO: HS0391 

TÍTULO: A configuração argumental dos verbos de movimento AUTOR: ALAN 

MARINHO CÉSAR 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA  

Resumo:  

A gramática tradicional classifica os verbos de movimento como intransitivos. 

Contudo, quando se observa a língua em uso, neste caso particular a 

produzida por falantes natalenses, percebe-se que há ocorrências desse tipo 

de verbo seguido por um objeto direto. Esse objeto pode desempenhar o papel 

semântico de paciente afetado ou não. Além desse argumento, o verbo de 

movimento também pode ser acompanhado por um Sintagma Preposicional 

(SPrep) que indica a origem e/ou o destino do movimento. Esta pesquisa se 

apoia numa abordagem cognitivo- funcionalista e tem como objetivo geral 

propor uma classificação semântica dos tipos de deslocamento veiculados 

pelos verbos de movimento transitivos. Esses verbos são subdivididos em 

grupos e enquadrados em frames que apontam o quê ou quem se deslocou de 

um ponto a outro. Verifica-se, ainda, em que situações o SPrep pode ou não 

ser omitido da construção S+Vmovimento+OD+SPrep sem prejuízo semântico. 

Como fonte de dados para a realização desta pesquisa utiliza-se o Corpus 

Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO 

DA CUNHA, 1998). Dadas suas manifestações variadas em textos reais do 

português, os verbos de movimento acompanhados de OD, embora mais 

afastados do protótipo, não podem ser excluídos numa abordagem que prevê 

um tratamento escalar da transitividade.  

Palavras-chave: Estrutura argumental, Transitividade, Verbos de movimento  
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CÓDIGO: HS0393 

TÍTULO: Reestruturação da Indústria Calçadista nos anos de 1985 a 2005 

AUTOR: ANA SARA EMY DE ANDRADE E SILVA 

ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA  

Resumo:  

O presente trabalho visou mostrar a reconfiguração locacional ocorrida na 

Indústria no Nordeste, em particular da Indústria Calçadista (responsável por 

cerca de 3% do PIB brasileiro no ano de 2008), no Estado do Rio Grande do 

Norte. Essa reconfiguração locacional foi analisada com base no emprego 

formal e no número de estabelecimentos, no período de 1985 à 2005. 

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.  

Palavras-chave: Indústria calçadista, reconfiguração locacional, emprego 

formal.  
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CÓDIGO: HS0395 

TÍTULO: A IMPRESCINDIBILIDADE DO MARCO REGULATÓRIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

AUTOR: RAYANA LINS ALVES 

ORIENTADOR: DIOGO PIGNATARO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O presente trabalho objetiva fazer uma análise no que concerne ao panorama 

em que se insere a regulação da energia eólica no Brasil. Na atualidade, há 

alguns projetos de leis em trâmite no Congresso Nacional bastante relevantes 

para regulamentar a energia dos ventos, como o PLS no 379/2008. Sem uma 

legislação específica, estabeleceram-se modelos para desenvolver a fonte 

eólica no país, os quais foram a criação do PROINFA e a realização de leilões 

federais. Além disso, há a Resolução no 391/2009 da ANEEL, representando a 

fase inicial para o estabelecimento de um marco regulatório claro e específico 

para a fonte no Brasil. Neste estudo, foi utilizada pesquisa doutrinária a 

respeito da energia eólica, como também a Constituição Federal e a legislação 

ordinária. O resultado encontrado foi a necessidade da criação de um marco 

regulatório para o setor eólico, o qual deve conter cláusulas para estimular 

investimentos através de políticas públicas em longo prazo; incentivar ações de 

apoio e fomento à pesquisa e ao desenvolvimento; aumentar as vantagens 

tributárias etc. Sendo assim, conclui-se que deve criar uma legislação que 

estabeleça políticas que solucionem os problemas e as demandas, mas 

também que estimulem a expansão da energia eólica na matriz energética 

brasileira.  

Palavras-chave: Fontes alternativas. Energia eólica. Regulação. Marco 

regulatório.  
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CÓDIGO: HS0397 

TÍTULO: A produção de Biodiesel no Brasil e o Papel regulatório da ANP: uma 

análise do viés ambiental 

AUTOR: JESSICA DE ARAUJO BATISTA 

ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES  

Resumo:  

O presente estudo objetiva analisar um dos vieses da produção do biodiesel: o 

ambiental. E considerando esse tema, o trabalho intenta investigar se a ANP 

deveria expandir seu marco regulatório para a fase agrícola de produção do 

biodiesel; e se a legislação vigente permite responsabilizar a ANP 

solidariamente pelos danos causados ao meio ambiente, em decorrência da 

produção de oleaginosas do biodiesel.  

Neste diapasão, mostra-se fundamental analisar as competências legais que a 

ANP possui para regular e fiscalizar a produção de biodiesel, bem como alguns 

dispositivos Constitucionais, a Lei do Biodiesel, e algumas Resoluções da ANP. 

Ao final da pesquisa, considerando ser a tutela do meio ambiente condição 

inerente ao normal deslinde da Ordem Econômica, concluiu-se que: a ANP 

deveria expandir seu marco regulatório para a fase agrícola, com o intuito de 

haver fiscalização técnica da produção das oleaginosas do biodiesel, para, 

deste modo, evitar-se danos ao meio ambiente; e que a ANP deve ser 

responsabilizada solidariamente pelos danos causados ao meio ambiente, em 

decorrência da produção do biodiesel, quando ficar claro que uma atuação 

mais ativa desta agência reguladora poderia ter evitado a ocorrência de 

impactos ambientais no plano concreto.  

Palavras-chave: Biodiesel; ANP; legislação ambiental; Responsabilidade 

ambiental  
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CÓDIGO: HS0399 

TÍTULO: UM DEPUTADO QUE SE TORNOU MILAGREIRO DE CEMITÉRIO 

NO SERIDÓ POTIGUAR AUTOR: MARY CAMPELO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR  

Resumo:  

Esse trabalho tem por finalidade examinar aspectos do catolicismo popular no 

cemitério Campo Jorge em Caicó região do Seridó no Rio Grande doNorte. 

Nosso objetivo é identificar algumas das representações sociais que sustentam 

as práticas devocionais, e analisar os ritos que as constituem, tomando-o com 

suporte para a elaboração, por parte dos devotos, de uma memória sobre um 

morto santificado, além de estabelecer crimes que ocorreram no Seridó que 

fizeram de seus mortos milagreiros de cemiterio. O Seridó Potiguar é um 

espaço que foi se consolidando desde o período colonial como um lugar de 

devoções, onde há milagreiros de cemitérios, benzedeiras, que passam a fazer 

parte, das identidades do povo que aqui vive, já que ser devoto de um 

milagreiro faz com que o fiel esteja mais perto de sua realidade e das práticas 

advindas dessa religiosidade, onde o mundo oficial passa a conviver com as 

diversas manifestações do sagrado. Sendo assim, destaca-se como objeto de 

devoção no Seridó Dr. Carlindo de Souza Dantas, que foi um homem marcado 

por uma popularidade imensa, resultado de sua carreira profissional como 

médico, e seu envolvimento na política como Deputado Estadual. Entretanto foi 

assassinado no dia 28/10/1967 em frente ao Caicó Esporte Clube, e após a 

sua morte, foi consagrado pela confiança popular.  

Palavras-chave: crime, devoção, milagreiro de cemitério.  
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CÓDIGO: HS0405 

TÍTULO: A teoria aristotélica das quatro causas AUTOR: EVELYN 

FERNANDES ERICKSON 

ORIENTADOR: GISELE AMARAL DOS SANTOS  

Resumo:  

Esse trabalho tem como objetivo providenciar uma explicação panorâmica da 

teoria das quatro causas desenvolvida por Aristóteles (384 BC – 322 BC) e a 

importância na sua filosofia. Essa teoria é uma base fundamental para a 

filosofia aristotélica, assim como influente em toda a metafísica posterior a ela. 

Interessa-nos especificamente, ilustrar quais são as referidas causas, conforme 

elaboras pelo filósofo e em consonância com seus comentadores. Buscamos 

ainda refletir sobre o que representam e como são usadas na filosofia de 

Aristóteles.  

Palavras-chave: Aristóteles, metafísica, teoria das quatro causas, filosofia 

antiga  
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CÓDIGO: HS0412 

TÍTULO: Globalização homogeneizante? Localidade tradicional? Um estudo de 

caso em Pium (Parnamirim, RN) 

AUTOR: FERNANDO VICENTE ALVES BELARMINO DE MACEDO 

ORIENTADOR: EDMUNDO MARCELO MENDES PEREIRA  

Resumo:  

Faço uma revisão do debate sobre globalização e suas duas correntes 

contrastantes, homogeneização e heterogeneização. Alinhando-me com a 

segunda mobilizo os autores da antropologia da globalização (Hannerz, 

Appadurai) para analisar as consequências desse rearranjo das relações 

sociais.  

Durante um ano em Pium fiz pesquisa etnográfica, método que permite 

vislumbrar aspectos da subjetividade e detalhes organizacionais impossíveis 

apenas com entrevistas e questionários.  

Analiso o discurso corrente de que Pium era excluído da maior parte dos 

fenômenos da globalização e o desconstruo. Mostro um lugar cosmopolita, com 

fenômenos culturais diversos: comunidades alternativas, a réplica de uma vila 

jesuíta do século XVII, entre outros. Pium fervilha culturalmente por trás dos 

muros sóbrios dos seus estabelecimentos culturais.  

Um mochileiro italiano se casou com uma brasileira e abriram o ZenBar, faço 

um relato detalhado do lugar. Um elefante (mapa do estado, local) indiano 

(global) simboliza o bar, um híbrido. Uma noite típica toca músicas orientais 

além das brasileiras, o cardápio tem comidas de diversos países. O público é 

composto por músicos brasileiros e estrangeiros residentes em Pium.  

O estudo forneceu elementos para analisar na prática conceitos teóricos da 

antropologia da globalização: Disjunção de panoramas; fronteiras e 

hibridismos; os papeis sociais do estrangeiro, a identidade alternativa. São 

abordadas no trabalho ligadas às suas manifestações concretas.  

Palavras-chave: Globalização, Antropologia, Etnografia, Pium, Híbridos  
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CÓDIGO: HS0413 

TÍTULO: Manifestações culturais e políticas públicas no contexto do Programa 

de Desenvolvimento Regional (PRODETUR II). 

AUTOR: NAYARA LOUISE SOARES DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES  

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. 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 da 

manifestação religiosa. Com base nas informações obtidas durante a pesquisa, 

pode-se perceber uma presente atuação das políticas públicas do PRODETUR, 

através de convênios do Ministério do Turismo com os municípios para 

desenvolvimento projetos que beneficiem a atividade turístico-religiosa no 

estado.  

Palavras-chave: Manifestações culturais – turismo religioso – políticas públicas.  
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CÓDIGO: HS0417 

TÍTULO: As Relações Interpessoais na História da Educação AUTOR: 

ADELANTHA SUNNALY DE SOUZA DANTAS 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

O trabalho tematiza as relações interpessoais no cotidiano escolar sob a ótica 

da História da Educação. Por que estudar as relações interpessoais no 

cotidiano da educação do ponto de vista da História da Educação? O que são 

relações interpessoais na educação do passado? O que é ensino? O que é 

aprendizagem? Como essas relações influenciaram na evolução dos métodos 

educacionais? Investigar as relações interpessoais na educação do passado 

visando compreender os seus processos de ensino e de aprendizagem 

expressos em registros desse passado é o objetivo proposto. A metodologia 

está destinada a reconstrução histórica do passado da educação a partir de 

alguns documentos literários. Para tanto, elegemos alguns dos principais 

teóricos da Pedagogia e da Filosofia destacando suas concepções de ensino e 

aprendizagem e comparando-as com as tendências pedagógicas da educação. 

O importante foireconstruir o histórico das relações interpessoais evidenciadas 

em cada época e em cada discurso. Foram analisados quatro documentos: 

Maiêutica; RatioEstudiorum; Didática Magna e Educação como Prática de 

Liberdade. Os resultados mesmo ainda provisórios demonstram algumas 

características da relação entre professor e aluno, ensino e aprendizagem. 

Para concluir podemos dizer que é na Educação que se encontra o contexto 

vivo das relações interpessoais ocorridas na escola. Cabe a História, como 

ciência, organizar/sistematizar esse contexto procurando dar sentido e 

significado ao cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Relações Interpessoais. Ensino. Aprendizagem.  
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CÓDIGO: HS0418 

TÍTULO: Avaliação Microclimática de Natal-RN Através de Técnicas de 

Sensoriamento Remoto: Uma Contribuição aos Estudos do Clima Urbano 

AUTOR: NIVALDO PATRICIO DA COSTA JUNIOR 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: ADALFRAN HERBERT DE MELO SILVEIRA 

CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA  

Resumo:  

A pesquisa em questão objetivou-se o desenvolvimento de um método para 

avaliação do Clima Urbano, fazendo uso do Sensoriamento Remoto, com 

aplicação na cidade de Natal-RN chamado Índice de Vulnerabilidade Climática 

para o Clima Urbano- IVCU. As imagens de satélite foram adquiridas no site do 

INPE datadas do ano de 2001. Para o desenvolvimento do referido método 

foram utilizados as variáveis Índice Normalizado de Diferença de Vegetação 

(NDVI), Índice Normalizado de Diferença de Construção (NDBI) e Albedo de 

superfície. Ainda fez-se uso teórico da teoria do Sistema Clima Urbano 

desenvolvendo e aplicando métodos ambientais; foram gerados os seguintes 

mapas: Índice Normalizado de Diferença de Vegetação (NDVI), Índice 

Normalizado de Diferença de Construção (NDBI), Índice Normalizado de 

Temperatura, Albedo e Temperatura de Superfície. As imagens trabalhadas 

para se chegar aos resultados foram provenientes do satélite Landsat 7 ETM+, 

foram processadas no software IDRISI 15, sendo gerados 6 (seis) mapas de 

onde se inferiram os resultados da pesquisa. O IVCU revelou que em áreas de 

Natal com vegetação significativa há pontos mais amenos em termos do 

conforto climático, em contrapartida, grande parte do território da capital 

potiguar está inserido nas categorias Regular e Crítica para o índice proposto 

na pesquisa. Isto demonstra que um intenso processo de urbanização pode 

contribuir negativamente na qualidade de vida da população e provocar a 

degradação do ecossistema urbano.  

Palavras-chave: Clima Urbano; Sensoriamento Remoto; IVCU  
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CÓDIGO: HS0422 

TÍTULO: A questão humanista na História colonial da capitania do Rio Grande 

AUTOR: FELIPE HENRIQUE CADÓ SALUSTINO 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO  

Resumo:  

A relação de dominados e dominantes no transcurso da História colonial 

brasileira apresentou-se de forma, muitas vezes, com aspectos de preconceito 

e intolerância. A questão das diferentes visões que se fizeram presentes no 

entrelaçado contato de portugueses e índios é um campo que trás discussões 

a respeito do “Homem” e seus direitos. No âmbito do Renascimento cultural do 

século XV, sabemos que quando os europeus chegaram ao Brasil a idéia de 

escravizar se desenvolveu em uma questão de ordem prática. Tal dominação 

se fundamentava nas variadas concepções que o homem europeu valorizava, 

já que os julgavam como “criaturas” sem alma, selvagens e irracionais, logo, 

aqueles não eram humanos. Porém, com o estudo da documentação 

administrativa do Conselho Ultramarino, composta de cartas, petições e 

queixas produzidas entre os séculos XVII e XIX, descobrimos que tal 

pensamento não era de todo homogêneo e que existia a questão de ver o índio 

de forma que não a de selvagem, o “não-homem”. Encontramos principalmente 

encabeçando essa ideia os padres da Companhia de Jesus, que na 

documentação demonstram que houve um discurso que possibilitou certa 

“humanidade” aos indígenas, esta que se apresenta a partir das concepções da 

Igreja católica. Contudo, a questão do Humanismo na História colonial 

brasileira, sobretudo na região da capitania do Rio Grande que é a ênfase do 

trabalho, passa por vários aspectos culturais, com suas características 

heterogêneas e com seus embates historiográficos.  

Palavras-chave: Humanismo; Companhia de Jesus; Índios.  
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CÓDIGO: HS0436 

TÍTULO: Análise da ocupação e dos rendimentos no segmento econômico 

provedor de serviços de saúde na Região Metropolitana de Natal na década de 

1990 

AUTOR: ISABEL CALDAS BORGES 

ORIENTADOR: MARCONI GOMES DA SILVA  

Resumo:  

A partir da década de 1990, o segmento econômico provedor de serviços de 

saúde da Região Metropolitana de Natal passou por profundas transformações, 

dentre as quais assumiu especial relevância uma sensível redução da 

participação estatal. Antes prestados, quase totalmente, pelo provedor estatal, 

esse serviços passaram, sistematicamente, a ser prestados, em escala 

ampliada, por agentes privados. A prestação desses serviços encontrou-se 

fortemente vinculada à dinâmica das ocupações e dos rendimentos no aludido 

segmento econômico. As mudanças ocorridas no segmento provedor de 

serviços de saúde na década de 1990 não se deram, tão somente, pela 

redução e ineficiência estatal, mas também em decorrência da forte atuação de 

setores particulares com interesse direto na solidificação destas mudanças, 

além da ampla aceitação pela sociedade deste novo perfil de prestação de 

serviços de saúde. O objetivo deste trabalho é analisar a dinâmica das 

ocupações e dos rendimentos no segmento econômico provedor de serviços 

de saúde, bem como os seus determinantes. Ressalta-se que o presente 

estudo tem sido realizado a partir de levantamento da literatura mais relevante 

sobre a temática, bem como da sistematização dos microdados dos censos 

demográficos realizados pelo IBGE. Por fim, destaca-se que o presente 

trabalho tem financiamento do REUNI e vínculo à pesquisa “A dinâmica do 

mercado de trabalho no setor terciário da Região Metropolitana de Natal na 

década de 1990”.  

Palavras-chave: Ocupações, Rendimentos, Serviços saúde, Região 

Metropolitana de Natal  
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CÓDIGO: HS0442 

TÍTULO: UMA REFLEXÃO SOBRE AS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS 

DO ENSINO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO 

AUTOR: TÁSSIA GALVÃO SOARES 

ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS  

Resumo:  

A Pesquisa sobre Ensino de História está sendo realizada nas Escolas de 

Ensino Médio com o objetivo de investigar as reais dificuldades que os alunos 

deste nível de escolaridade apresentam nas Provas de História dos 

Vestibulares. Esta é uma disciplina com uma carga de leitura de grande 

importância e que mais surpreende os vestibulandos em relação aos conteúdos 

e a forma teórica que lhes é apresentada no vestibular e no cotidiano das 

aulas. As incongruências entre o vestibular e as aulas de história estão 

centradas no foco das abordagens historiográficas presentes nas aulas de 

História, as leituras recomendadas e as exigências dos conteúdos desta 

disciplina nos exames vestibulares e outros concursos. A pesquisa tem por 

objetivo verificar as referências bibliográficas utilizadas pelos professores, 

analisando os conteúdos das provas escolares, junto com as observações nas 

aulas de história no Ensino Médio. Ao se analisar as provas do vestibular dos 

últimos três anos, procuramos saber como a prova de História está estruturada 

em relação aos conteúdos e métodos estudados pelos alunos do Ensino 

Médio. A metodologia utilizada na pesquisa é de natureza qualitativa com 

visitas realizadas nas escolas, entrevistas com os alunos e aplicação de 

questionários durante e após o vestibular da COMPERVE. O Questionário ira 

facilitar na pesquisa o que de fato os alunos sentem realmente com relação às 

dificuldades que encontram nas provas de História no vestibular.  

Palavras-chave: Ensino de História –Exames Vestibulares – Alunos do Ensino 

Médio  
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CÓDIGO: HS0451 

TÍTULO: Olhares e representações: por uma experiência antropológica visual 

AUTOR: THIAGO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LISABETE CORADINI  

Resumo:  

O presente relatório sintetiza nossos resultados do projeto " O uso da imagem 

na pesquisa social". Esta pesquisa objetivou, através das experiências de uso 

de imagens (fixas e em movimento) refletir sobre a possibilidade de criação de 

uma metodologia (áudio)visual para as pesquisas sociais. Promover a 

capacitação de pesquisadores ao uso destes recursos incentivando à produção 

técnica-científica de materiais audiovisuais bem como o estímulo à interação 

entre os vários grupos de pesquisadores.  

Nossa pesquisa desta forma desenvolveu reflexões teórico-metodológicas que 

relacionam as diversas linhas de pesquisa do Navis (Núcleo de Antropologia 

Visual), seja na participação direta aos trabalhos de campo dos Professores, 

alunos da graduação e pós-graduação, seja indiretamente orientando em 

Antropologia Visual sobre a captação e análise do material empírico, os dados 

etnográficos, elucidando, sobretudo aspectos éticos da tomada e uso de 

imagem dos informantes de pesquisa.  

Palavras-chave: Antropologia visual - Pesquisa etnográfica - Ciganos - 

Etnicidade.  
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CÓDIGO: HS0463 

TÍTULO: LOCALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL NO RN: UM ESTUDO A 

PARTIR DO FORMAL – 1990/2005 

AUTOR: ANA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS 

ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA  

Resumo:  

EMPREGO  

O processo de reestruturação produtiva no Brasil foi marcado por uma 

relocalização produtiva que implicou processo de descentralização do 

industrial do Sudeste para as demais regiões do País. O trabalho apresentou 

as mudanças locacionais ocorridas na Indústria Têxtil, no que se refere ao 

emprego formal, no período de 1990 a 2005. Metodologicamente foi feita uma 

revisão bibliográfica permitindo a construção de um referencial bibliográfico que 

deu suporte à pesquisa. Além disso, foi feito um levantamento de dados, junto 

ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que possibilitou as análises 

realizadas. Por fim, buscou-se a sistematização e elaboração do presente 

trabalho. 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. A pesquisa mostrou que o segmento da indústria 

têxtil obteve um crescimento de 48% na quantidade de empregos formais do 

início ao fim do período estudado, apenas na Região Metropolitana de Natal, 

com especial atenção para a capital, que concentra 84% de todo o emprego 

têxtil da Região. A análise dos dados evidenciou que houve um crescimento 

superior a 100% no que se refere a quantidade de cidades com empregos 

formais, na indústria têxtil do estado, quando comparamos o início com o final 

do período estudado.  

Palavras-chave: Emprego Formal, Indústria, Rio Grande do Norte, setor  
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CÓDIGO: HS0472 

TÍTULO: Do líder sindical ao chefe de segurança pública: Café Filho e a política 

norte-rio-grandense (1921-1930) 

AUTOR: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA 

ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA  

Resumo:  

Nesse trabalho procuramos compreender como o ex-presidente da república 

João Café Filho (re)elabora suas experiências de vida se identificando com os 

trabalhadores na sua produção autobiográfica Do Sindicato ao Catete – 

Memórias e Confissões Humanas. A partir dos seus escritos trilhamos o 

caminho que esse personagem percorreu nas décadas de 1920 e 1930, 

observando o grau de liberdade de que dispunha esse sujeito “contestador” na 

conjuntura do fim da República Velha e princípio do Estado Novo no Rio 

Grande do Norte. Afinal a contexto no qual o sujeito está inserido se constitui, 

como alega Ginzburg, “num campo de possibilidades historicamente 

determinadas” (GINZBURG, 1989: 183) que ampliam ou restringem a liberdade 

de movimentação dos indivíduos.  

Palavras-chave: Biografia, Política, Café Filho  
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CÓDIGO: HS0477 

TÍTULO: Mocidade de Trajano e Manuscritos de uma mulher, uma análise 

imagológica  

AUTOR: HELLEN CRISTINA ALVERGA DE ARAÚJO MANDÚ 

ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO  

Resumo:  

Propomos uma análise comparativa das imagens do Brasil existentes nos 

romances Manuscritos de uma mulher e A mocidade de Trajano, de Alfredo 

d’Escragnolle- Taunay, para tanto, utilizaremos como orientação a teoria 

imagológica proposta por Daniel-Henri Pageaux, cujos estudos encontram-se 

em um campo mais amplo, a Literatura Comparada, a qual tem por base a 

comparação, mas também a relação entre duas ou mais literaturas e/ou 

culturas. Tal estudo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, a qual 

se encontra vinculada a um projeto mais abrangente, intitulado Representações 

do Brasil Aquém e Além Mar.  

Palavras-chave: Manuscritos de uma mulher; A mocidade de Trajano; Taunay; 

Imagologia.  
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CÓDIGO: HS0479 

TÍTULO: A relevância do PIBID na formação de professores no curso de 

Ciências Sociais 

AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA 

ORIENTADOR: GILMAR SANTANA 

CO-AUTOR: FERNANDO FRANCELINO LOPES JÚNIOR 

CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA 

CO-AUTOR: SHEYLA CHARLYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Este trabalho parte de reflexões provenientes de experiências relacionadas às 

atividades desempenhadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) de Ciências Sociais. O subprojeto de Ciências Sociais é 

composto com 25 bolsistas, 1 coordenador de área e dois professores-

supervisores que atuam na Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, escola 

na qual atua o referido projeto. A presente análise propõe expor aspectos 

relevantes no que diz respeito à formação de professores no curso de Ciências 

Sociais da UFRN, enfatizando a importância do PIBID para a licenciatura. A 

partir de elementos apreendidos na observação e experiência na graduação, 

em especial, na licenciatura, pretende-se apontar como um programa de 

formação docente pode proporcionar alcances significativos, tanto para os 

licenciandos, quanto para alunos e professores da rede pública estadual. Como 

referencial teórico, para dar sustentação ao trabalho, podemos apontar: Freire 

(1987), Eagleton (1997) e Martins (2002). As considerações iniciais apontam o 

PIBID como elemento essencial para uma formação mais próxima da realidade 

escolar. Nesse sentido, possibilitar que se estreite a relação entre universidade 

e escola pública, bem como, a partir de uma formação adequada, perceber a 

necessidade de uma maior valorização do educador.  

Palavras-chave: PIBID; Ciências Sociais; Licenciatura  
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CÓDIGO: HS0491 

TÍTULO: Relações contratuais e gestão dos postos de combustíveis AUTOR: 

LEONARDO GEVEZIER BRAGA 

ORIENTADOR: LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO  

Resumo:  

O objetivo do trabalho é analisar o comportamento da relação entre preço 

médio e dispersão de preço com a concentração nos mercados (municípios) 

brasileiros, fazendo uso de regressões lineares, assim como explicar a 

dispersão de preço a partir de variáveis ligadas às características dos postos, 

entre elas: tipo de bandeira; dados referentes à localização e prestação de 

outros serviços. Para tanto, foi utilizada uma base mais ampla que as bases da 

literatura internacional, que contempla todas as regiões do país e inclui 4080 

observações referentes a postos. Modelos teóricos predizem a relação entre o 

número de competidores num mercado e o preço médio e a dispersão de 

preço. Estes modelos teóricos, resumidos em Barron et al. (2004), 

compreendem: os de competição monopolística de Perloff e Salop (1985), e os 

de search-theoretic, de Carlson e McAfee (1983) e de Varian (1980). Os 

resultados empíricos mostraram que uma maior densidade dentro de um 

espaço geográfico está associada a um preço médio mais baixo e um nível 

inferior de dispersão de preços, convergindo assim, com o modelo de 

competição monopolística. Os parâmetros estimados pouco variaram com 

inclusão/exclusão de variáveis controles, mostrando a robustez dos mesmos. 

Buscou-se também, analisar as formas contratuais entre distribuidores e postos 

de gasolina em Natal, RN. Pode-se observar que as relações contratuais 

existentes são condicionantes importantes para o estabelecimento do preço de 

revenda da gasolina.  

Palavras-chave: Contratos de revenda. Modelo Principal-Agente. Dispersão de 

preço.  
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CÓDIGO: HS0500 

TÍTULO: Monitoramento e análise de políticas públicas exitosas no exterior 

AUTOR: BRUNO MOLINO VILAS BOAS 

ORIENTADOR: ROBERIO PAULINO RODRIGUES 

CO-AUTOR: BEATRIZ HELENA CAVALCANTE SIQUEIRA 

CO-AUTOR: JULIAN DE SALES COSTA  

Resumo:  

A saúde pública gratuita e de qualidade constitui um dos elementos 

indispensáveis para o desenvolvimento social e econômico dos países. Desde 

a Revolução de 1959, o projeto cubano de um novo sistema social representou 

uma ruptura com o modelo vigente na época e contribuiu para conquistas no 

desenvolvimento humano e equidade. 

Em Cuba, o Programa de Atenção à Saúde é parte essencial da política social. 

Fundamenta-se em conceitos e proposições que gozam de amplo consenso 

internacional. As transformações que ocorreram no sistema de saúde cubano a 

partir da década de 1960 levaram à criação de um Sistema Nacional de Saúde 

, estatal, gratuito, equitativo, que teve conquistas notáveis, como a extensão 

dos serviços às regiões menos favorecidas, a reforma radical dos estudos 

médicos, reorientação da investigação acadêmica até as necessidades locais 

de saúde e a organização dos distintos organismos e serviços de saúde, além 

da construção de uma adequada infra-estrutura sanitária e educativa, 

resultando em um desenvolvimento social mais igualitário. 

Pode-se afirmar que, no caso de Cuba, a reforma na saúde, mais que um feito 

eventual ou pontual, foi um processo permanente nos últimos 52 anos.  

Palavras-chave: políticas públicas, saúde pública, cuba  
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CÓDIGO: HS0505 

TÍTULO: Narradores e crianças em A cama de Lygia Bojunga Nunes AUTOR: 

MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA 

CO-AUTOR: MARCIA TAVARES SILVA 

CO-AUTOR: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES  

Resumo:  

Lygia Bojunga Nunes é conhecida pelo tratamento inovador de temas 

relacionados à realidade infanto-juvenil. A autora aborda em seus livros 

temáticas como a pobreza, a falta de oportunidades, o abandono e a solidão. 

Em sua obra “A cama” temos uma narrativa que gira em torno de uma cama, 

pertencente a uma família de posses, mas que veio a perder tudo que possuía, 

restando apenas uma cama muito antiga e valiosa. A cama torna-se alvo de 

várias disputas e os entes dessa família depositam sentimentos vários nesse 

objeto antigo. É interessante destacarmos as relações construídas a partir da 

cama, os sonhos, as esperanças e desejos depositados nesse objeto 

majestoso, que acaba aproximando vidas e situações muito distintas. A cama 

acaba unindo personagens diferentes, em situações diferentes, que acima de 

tudo são reais e fortes, espelho de uma realidade que muitas vezes não é 

retratada na literatura direcionada a esse público. Nessa comunicação 

procuraremos investigar o discurso narrativo na voz das crianças e do narrador 

no livro A cama (2003) destacando no plano estético quais as marcas que 

diferenciam o narrador bojunguiano e no plano ideológico como essas vozes 

narrativas constroem um diálogo sobre a infância. No que concerne aos 

aportes teóricos de nossos estudos, recorremos a autores como ZILBERMAN e 

LAJOLO (1984), RESENDE (1993), ARIÈS (1981) e COELHO(1985).  

Palavras-chave: A cama - narradores - literatura infantil  
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CÓDIGO: HS0506 

TÍTULO: A VOZ DE CRIANÇA EM CHRISTIANE GRIBEL  

AUTOR: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA 

CO-AUTOR: MARCIA TAVARES SILVA 

CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA  

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, Chistiane Gribel, cujas obras ainda são pouco estudadas pela 

crítica literária. No discurso do narrador empregado por Gribel, 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 percebermos 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, utilizaremos uma metodologia de caráter qualitativo e 

tomaremos por base autores como ARIÈS(1981), COELHO(1985), LAJOLO e 

ZILBERMAN(1984), MAGALHÃES e ZILBERMAN(1987), RESENDE(1993).  

Palavras-chave: Literatura Infantil. Chistiane Gribel. Narrativas.  
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CÓDIGO: HS0507 

TÍTULO: Potencial turístico da região do Seridó Potiguar: discutindo o 

desenvolvimento regional 

AUTOR: RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO  

Resumo:  

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”, que tem como 

principal objetivo inventariar os atrativos turísticos existentes nos municípios 

que compõem o pólo turístico Seridó e avaliar as condições de infraestutura 

existentes naquela região, tendo em vista a instalação e concretização da 

atividade econômica e/ou fenômeno social em questão. Para fins de realização 

do inventário turístico do Pólo Seridó adotou-se a metodologia oficial, em uso 

no território brasileiro, a qual utiliza os formulários do Inventario de Oferta 

Turista – InvTur – elaborados pelo Ministério do Turismo, sendo este o primeiro 

pólo 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 diversificados atrativos turísticos, bem como sérios 

problemas no que se refere à infraestrutura local. Espera-se com esse trabalho 

apresentar um panorama geral sobre a realidade encontrada no pólo turístico 

Seridó, elucidando assim questões referentes à situação atual do turismo e 

suas potencialidades, limites e entraves, bem como as possibilidades e 

alternativas para a região avançar numa perspectiva turística.  

Palavras-chave: Turismo e desenvolvimento regional; InvTur ; Pólo Turístico 

Seridó.  
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CÓDIGO: HS0521 

TÍTULO: A Câmara Municipal e as relações cotidianas na cidade de Natal no 

século XIX 

AUTOR: MAIARA JULIANA GONCALVES DA SILVA 

ORIENTADOR: JULIANA TEIXEIRA SOUZA  

Resumo:  

As Posturas Municipais consistem em uma série de leis e decretos que 

regulam a vida dentro do espaço urbano no âmbito Municipal, definindo a 

organização do meio. Esses documentos, elaborados pela Câmara Municipal, 

no século XIX, estão voltados para organizações de âmbitos da cidade, como: 

a ordenação das edificações e ruas, a higiene pública, a segurança pública, os 

costumes e as condutas em espaços públicos, as circulações de pessoas e a 

criação de animais. Esse trabalho compõe a pesquisa orientada pelo projeto “A 

Câmara Municipal do Natal no período imperial: relações de poder e cotidiano”, 

coordenado pela professora do departamento de História, Dra. Juliana Teixeira 

Souza. Norteando- se pelo mencionado trabalho, que pensa a competência da 

Câmara Municipal durante o Império, busca-se pensar as atribuições dessa 

instância na cidade de Natal e sua intervenção no processo de ordenamento e 

organização do espaço público da cidade no século XIX. Portanto, objetivamos 

expor um vislumbramento acerca desse processo de organização na cidade do 

Natal, pensando-se, por meio das posturas municipais, como se processou o 

ordenamento da cidade no período Imperial e como as normas legais da 

Câmara Municipal nortearam esse processo. A pesquisa tem sido possibilitada 

pela análise, catalogação e digitalização das posturas municipais – de 1823, 

1828, 1877, 1885 e 1886 – que se encontram sob a conservação do arquivo do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Câmara Municipal de Natal; século XIX; espaço urbano  
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CÓDIGO: HS0528 

TÍTULO: As Reservas Particulares do Patrimônio Natural como instrumento de 

concretização do desenvolvimento sustentável, sob o enfoque do Direito 

Ambiental Econômico. 

AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA 

ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO 

CO-AUTOR: PEDRO RIBEIRO FAGUNDES CO-AUTOR: TÚLIO CAMARA DE 

LIMA CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES  

Resumo: A idéia de desenvolvimento sustentável que norteia a Constituição 

Federal, consubstanciada nos arts. 170, VI e 255, imprime uma nova feição ao 

instituto da propriedade privada. Numa perspectiva ainda mais ampla, com 

supedâneo na proposta do Direito Ambiental Econômico, a propriedade, para 

atingir sua função social, deve ser explorada de modo a viabilizar a utilização 

racional e equilibrada do bem, propiciando a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Dessa feita, um dos instrumentos à disposição do 

Estado a fim de alcançar esse escopo é a criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (lei n. 9.985). Neste sentido, o presente trabalho se ocupa 

em apresentar uma análise jurídica acerca desse instrumento, bem como sua 

aplicabilidade na realidade regional. Buscar-se-á, outrossim, alguns exemplos 

nacionais a fim de se verificar efetividade dessa ferramenta. O presente 

trabalho se desenvolveu por meio de uma pesquisa bibliográfica, de acordo 

com uma fundamentação assentada no contexto do Direito Ambiental 

Econômico. Destarte, percebe-se que, para se concretizar o ditame 

constitucional consubstanciado no conceito de desenvolvimento sustentável, 

exige-se uma atuação em via dupla entre Estado e sociedade, a fim de ocorra 

a utilização equilibrada dos recursos naturais, sendo as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural um instrumento útil a conciliar essas forças 

aparentemente antagônicas, quais sejam, o crescimento econômico e a 

preservação do meio ambiente.  

Palavras-chave: Propriedade, função social, instrumento jurídico, 

desenvolvimento  
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CÓDIGO: HS0529 

TÍTULO: Mito e logos na filosofia de Platão 

AUTOR: DANIELE APARECIDA FERREIRA LEMOS DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: GISELE AMARAL DOS SANTOS  

Resumo:  

Platão ao discutir questões filosóficas em seus diálogos não ficou restrito à 

utilização somente do logos, ele inseriu o mito como outra via de exposição 

dessas discussões. O trabalho tem como intento apresentar a relação entre o 

mito e o logos na filosofia de Platão, bem como a compreensão deste filósofo 

acerca desses conceitos no âmbito dos seus diálogos.  

Palavras-chave: Platão, Mito, Logos.  
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CÓDIGO: HS0534 

TÍTULO: Arte e Espaço em Eduardo Chillida: Uma perpectiva heideggeriana. 

AUTOR: SÉRGIO VIEIRA PEREIRA 

ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ  

Resumo:  

A relação de Martin Heidegger com Eduardo Chillida foi evidenciada com "Arte 

e Espaço"(Die Kunst und der Raum), que o pensador alemão dedica ao 

escultor basco. 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, a texto heideggeriano questiona se a escultura moderna e 

contemporânea, guarda em sua produção um sentido existencialmente próprio 

do ser-no-mundo, e, consequentemente, um questionamento direto acerca de 

noções existenciais fundamentais, tais como espaço, espacialidade, lugar, 

mundo, região, contréia, clareira, verdade.  

Palavras-chave: Arte, Espaço, Verdade, Mundo e Terra.  
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CÓDIGO: HS0540 

TÍTULO: Atravessando novos e velhos letramentos no dia a dia  

AUTOR: ALANA DRIZIÊ GONZATTI DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA  

Resumo:  

Como proposta do projeto de pesquisa “Novos Letramentos e Gêneros 

textuais/discursivos: relações/implicações com as práticas de ensino- 

aprendizagem de língua materna”, o trabalho, de caráter qualitativo-etnográfico 

e ainda em seu estágio inicial, procura demonstrar as conseqüências das 

novas tecnologias e do processo de globalização nas ações de leitura e escrita 

das pessoas. Nos dias atuais, a “era da informação” faz com que o indivíduo 

tenha de se adaptar às necessidades de um mundo que exige várias 

capacidades dos pontos de vista social e profissional. Nesse contexto, o(s) 

“novo(s) letramento(s)” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2006; LEWIS, 2006; LEU ET 

AL, 2004) entra(m) como resolução de problemas do cotidiano do “agente“ 

(BAZERMAN, 2006), permitindo que ele possa inter(agir), pensar e criar, 

desenvolvendo as competências cobradas na atualidade. Essas demandas 

sugerem, no domínio escolar, que é necessária uma reelaboração dos 

currículos no que diz respeito às práticas de leitura e escrita, com a inserção de 

“projetos de letramento” (OLIVEIRA, 2008; KLEIMAN, 2008) nas vivências do 

aluno, para que este esteja preparado para os “letramentos do futuro” (LEU ET 

AL, 2004) – que possuem maior grau de complexidade para a formação dos 

leitores e escritores da contemporaneidade. Essa problemática aponta que a 

edificação de novos cenários de letramento e novos perfis de profissionais na 

educação são extremamente necessários na construção da sociedade do 

futuro.  

Palavras-chave: Letramento; Agência; Gênero; Tecnologia.  
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CÓDIGO: HS0559 

TÍTULO: Os Jovens e os Gadjets: Universitários e Consumo de Tecnologia 

AUTOR: SARA TALITA COSTA CÂMARA 

ORIENTADOR: ELIANE TANIA MARTINS DE FREITAS  

Resumo:  

Nesta pesquisa estamos realizando uma etnografia do uso de diferentes 

gadgets eletrônicos na vida de jovens universitários de rede pública e privada. 

Nosso objetivo é a análise dos efeitos sociais e simbólicos; dos significados do 

uso desses gadgets por esses jovens, bem como as diferentes formas de 

sociabilidade, interação e consumo (material ou virtual) por meio desses 

aparelhos tecnológicos; conseqüentemente, também estamos analisando o 

papel desses recursos na aquisição de informações e suas relações com 

diferentes noções de conhecimento. A metodologia que vem sendo utilizada é 

o trabalho de campo, passando pelo processo de inserir-se no ambiente 

pesquisado (em busca de formar uma rede de relacionamentos e contatos), 

conforme a tradição antropológica da pesquisa participante. Quanto à teoria, 

utilizamos textos teóricos de autores como Manuel Castells, Sandra Rúbia e 

Maria Elisa Máximo a fim de comparar o ponto de vista de diferentes autores 

em relação ao tema desenvolvido, como também dialogamos com pesquisas 

de mestrandos e doutorandos ligados a essa área. Portanto, essa pesquisa 

vem destacando a tecnologia no mundo atual, procurando fazer um trabalho de 

campo intensivo.  

Palavras-chave: Juventude-Ciberespaço-Tecnologia-Consumo  
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CÓDIGO: HS0561 

TÍTULO: Abordagens inovadoras no ensino de Administração sob a ótica do 

pensamento sistêmico 

AUTOR: MARCELO HUGO DE MEDEIROS BEZERRA 

ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ  

Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo compreender o comportamento 

estratégico das equipes de alunos com perfis diversos do curso de graduação 

em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período 

letivo de 2011.1. A simulação utilizada foi um jogo empresarial adaptado de 

Fish Banks(MEADOWS et al, 2001) que apresenta um ambiente de 

complexidade dinâmica. Baseado em Miles e Snow (2003) sobre 

comportamentos estratégicos, realizou-se uma análise de natureza qualitativa 

das decisões tomadas pelos alunos e suas justificativas. Constatou-se a 

existência de dois tipos de comportamentos estratégicos principais: reativos – 

que decidem reagindo aos eventos do jogo - e analíticos - que buscam adaptar-

se ao ambiente em que estão inseridos e tomam decisões compreendendo a 

complexidade dinâmica e influência das equipes concorrentes. Como 

contribuição, os resultados mostram a necessidade dos alunos em vivenciar 

práticas pedagógicas alinhadas à disciplina do pensamento sistêmico, pois a 

mesma possui elevada importância no cotidiano dos gestores administrativos. 

Esta pesquisa se encontra inserida no projeto de pesquisa que busca 

dinamizar o processo de ensino - aprendizagem através das teorias do 

pensamento sistêmico e da dinâmica de sistemas, permitindo aos alunos 

vivenciarem a gestão organizacional por meio da interação com modelos 

multidisciplinares de simulação empresarial.  

Palavras-chave: pensamento sistêmico; dinâmica de sistemas; jogos de 

empresas; ensino  
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CÓDIGO: HS0562 

TÍTULO: Criança com Mucopolissacaridose e sua Família AUTOR: JOATÃ 

SOARES COELHO ALVES 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA  

Resumo:  

A mucopolissacaridose é caracterizada por uma deficiência enzimática no 

organismo do indivíduo. A criança com mucopolissacaridose (MPS) é 

considerada normal ao nascimento, mas, com o acúmulo da baixa enzimática, 

surgem deformidades progressivas ao longo do desenvolvimento. Dependendo 

do tipo de MPS, pode ou não haver retardo mental e regressão neurológica no 

indivíduo. A criança com doença crônica pode apresentar um desequilíbrio 

também emocional, trazendo conseqüências negativas ao tratamento. . Sendo 

diagnosticado uma doença crônica na criança, gera nos pais angústia frente ao 

desconhecido, frustrações e inseguranças quanto ao futuro. Este projeto 

objetiva estabelecer um perfil da criança com MPS e seus 

familiares/acompanhantes no Estado do Rio Grande do Norte. Busca-se 

através de análise de prontuário e uma entrevista semi-aberta (gravada em 

áudio), conhecer perfil sócio-demográfico, nível de conhecimento sobre a 

patologia e cuidados, possíveis mudanças na dinâmica familiar e os aspectos 

emocionais que circundam estes indivíduos em seu processo diagnóstico- 

tratamento. O estudo será realizado no espaço do hospital-dia do Hospital de 

Pediatria Professor Heriberto Bezerra (HOSPED), referência na assistência à 

criança com MPS no Rio Grande do Norte, contando para isto com uma 

amostra de 15 crianças e 15 acompanhantes. Para análise e tratamento dos 

dados, será utilizado o programa estatístico SPSS 13.0, o EVOQ (para a 

freqüência na evocação de palavras) e análise de conteúdo.  

Palavras-chave: Mucopolissacaridose; Criança; Família.  
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CÓDIGO: HS0563 

TÍTULO: Ficção e repressão militar: uma leitura de "Os tambore silenciosos", 

de Josué Guimarães 

AUTOR: MARIA FRANCIMARIA CAVALCANTE 

ORIENTADOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A ditadura militar configura-se em um dos mais conturbados períodos da 

historia 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 historia, 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. O presente trabalho toma por base a obra “Os Tambores 

silenciosos” (1976) de Josué Guimarães, com o objetivo de estudar a 

caracterização do autoritarismo, da repressão e das formas de resistência 

dentro da obra. Em outras palavras, estudar a configuração do Estado 

Totalitário dentro do romance em questão. Por base teórica, tomamos 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.  

Palavras-chave: Ditadura Militar; Repressão; contexto social; estética literária  
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CÓDIGO: HS0569 

TÍTULO: Uma visão panorâmica acerca do Controle de Constitucionalidade 

brasileiro: sua natureza, sua evolução e suas especificidades na Constituição 

Federal de 1988. 

AUTOR: RORN JOSÉ EMANOEL PEREIRA DE MEDEIROS DA NÓBREGA 

SILVA 

ORIENTADOR: SERGIO ALEXANDRE DE MORAES BRAGA JUNIOR 

CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES  

Resumo:  

Investiga o processo de evolução da Justiça Constitucional brasileira pautando- 

se gradativamente nas Leis Fundamentais vigentes no período imperial e 

republicano no intuito de elucidar e discernir os principais institutos do Controle 

de Constitucionalidade da Carta de Outubro. Para tanto, utiliza-se de uma 

metodologia descritivo-explicativa cujo alicerce doutrinário é inerente à Ciência 

do Direito Constitucional e, sobretudo, à História Constitucional. Dessa 

maneira, identificam-se a natureza do Controle de Constitucionalidade 

brasileiro e as ferramentas a ele atinente, quais sejam: a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn), a Ação Direta de Constitucionalidade (ADC), a 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por omissão (ADIn por omissão), a Ação Direta 

Interventiva (ADI) e, por fim, o Mandando de Injunção.  

Palavras-chave: Justiça Constitucional. Origem. Evolução. Especificidades.  
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CÓDIGO: HS0579 

TÍTULO: Análise espacial e territorial dos impactos socioambientais das 

estruturas de Turismo Residencial no município de Tibau do Sul. 

AUTOR: ELIZABETE RODRIGUES GURGEL 

ORIENTADOR: ERMINIO FERNANDES 

CO-AUTOR: RALYNE EVELYN CAVALCANTE SILVA 

CO-AUTOR: FERNANDA LAIZE SILVA DE LIMA  

Resumo:  

O município de Tibau do Sul, situado no litoral oriental do estado do Rio 

Grande do Norte, tem vivenciado desde meados da década de 1980 inúmeras 

transformações decorrentes do acelerado crescimento da atividade turística. 

De uma simples comunidade pesqueira o povoado de Pipa – Tibau do Sul/RN 

– passou a ser um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, tendo sido 

submetido a um processo de turistificação – este se caracterizando pelo 

conjunto das transformações espaciais, necessárias para viabilizar o 

desenvolvimento da atividade turística. No entanto, observa-se que este 

processo veio se consolidando sem um planejamento ambiental adequado, 

potencializando assim a geração de impactos negativos. O turismo trouxe 

consigo crescimento econômico e populacional, porém, também está sendo 

responsável pela geração de uma série de impactos sócioambientais, os quais, 

os poderes públicos precisam minimizar para não comprometer o 

desenvolvimento do município. Paralelamente ao crescimento do turismo “Sol e 

Mar” têm sido desenvolvido o turismo residencial, concretizado na forma de 

condomínios horizontais. Estes por sua vez estão sendo construídos sob áreas 

de APP ́s, agravando os impactos ambientais existentes no município. A partir 

de visitas in locu, entrevistas em órgãos públicos, e da elaboração de uma 

matriz de impactos ambientais buscamos identificar e analisar tais impactos 

propondo possíveis medidas mitigadoras.  

Palavras-chave: Tibau do Sul, impacto, condomínio, turismo e paisagem.  
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CÓDIGO: HS0588 

TÍTULO: O acesso da pessoa com algum tipo de deficiencia na educação 

formal  

AUTOR: JANE SOARES SATURNINO DE LIMA 

ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: SHIRLEY SILVA DE LIMA 

CO-AUTOR: MERCIA MARIA SILVA FERREIRA  

Resumo:  

O presente trabalho tem como objeto a análise da relação existente entre os 

usuários que apresentam algum tipo de deficiência, e as Entidades (ONGs) ou 

Órgãos Públicos que promovem a inclusão dessa população na Educação 

Formal. O universo pesquisado é de quatro Instituições que atuam na cidade 

do Natal. A pesquisa foi do tipo documental, qualitativa; além disso, foi utilizada 

a técnica da entrevista, obedecendo a estrutura em forma de questionários, 

dados secundários extraídos de Atas. Os resultados parciais da pesquisa 

revelam a importância dessas Instituições na vida do seu público alvo, pois os 

dados nos mostraram que a maior parte desses é de origem popular e possui 

uma renda considerada baixa. Nessa perspectiva, esses indicadores são de 

fundamental importância para que as Políticas Públicas atendam essa 

população específica, reduzindo a desigualdade social.  

Palavras-chave: inclusão, deficiente,educação formal  
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CÓDIGO: HS0593 

TÍTULO: O assistencialismo e as políticas de transferências de renda no Brasil: 

O caso do Programa Bolsa Família. 

AUTOR: MARIA MONIQUE EVA DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: GILDENI ALVES DA SILVA  

Resumo:  

Os programas de transferência de renda representam o principal componente 

na constituição do Sistema Brasileiro de Proteção Social, todavia algumas 

questões devem ser postas principalmente em relação aos seus objetivos e 

estratégias, com o intuito de avaliar a natureza destes programas. Mediante o 

exposto essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a natureza das 

políticas de transferências de renda no Brasil a partir do Programa Bolsa 

Família, bem como avaliar os benefícios e entraves do PBF a partir dos 

gestores e usuários do programa; identificar os elementos que caracterizam o 

Bolsa Família como política de transferência de renda e analisar o 

aproveitamento escolar dos alunos de famílias beneficiadas com o PBF. Trata-

se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa. Para a 

coleta dos dados utilizou-se uma entrevista semi-estruturada. Participaram da 

pesquisa três famílias usuárias do PBF, três diretores de escolas municipais e 

um gestor do PBF. Os dados das entrevistas foram analisados e interpretados 

através da análise de conteúdo da temática. A análise dos dados evidenciou 

que o PBF é visto pelos gestores e usuários como uma política de transferência 

de renda, que tem alcançado seus objetivos.  

Palavras-chave: Programa Bolsa Família; transferência de renda; 

assistencialismo  
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CÓDIGO: HS0608 

TÍTULO: A concepção de leitura e de escrita nos livros didáticos de História e 

de Geografia 

AUTOR: RODRIGO LUIZ SILVA PESSOA 

ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES  

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  
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CÓDIGO: HS0609 

TÍTULO: A discricionariedade administrativa e o orçamento público sob a 

perspectiva do princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e do 

adolescente 

AUTOR: VANESSA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO  

Resumo:  

O princípio da absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente foi 

introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Carta Cidadã, a qual provocou 

profunda modificação em todo microssistema legislativo. Insculpido também no 

art. 4o do ECA, tal princípio não pode ser considerado como norma de eficácia 

programática, sob pena de se corromper o Direito para atender aos interesses 

dos administradores que pretendem resguardar ao máximo a sua margem de 

discricionariedade. Na linha do STJ, constatou-se que o princípio em comento 

é norma de eficácia plena, logo apta a gerar todos os seus efeitos, limitando a 

discricionariedade dos gestores na destinação de recursos para políticas de 

atendimento. Nesse sentido, o ECA previu a criação, nos três níveis da 

federação, do fundo especial (FIA) destinado a financiar projetos de 

assistência, sendo gerido pelo Conselho de Direitos e fiscalizado pelo Tribunal 

de Contas e Ministério Público, a quem compete promover as ações de 

responsabilização criminal e/ou por improbidade administrativa contra os maus 

gestores do FIA. De outro vértice, constatou-se existir a necessidade do 

Judiciário realizar o controle do orçamento dos entes, de modo a evitar que o 

Executivo, escondido na sombra da discricionariedade, negue efetividade ao 

princípio. Assim, não se trata de eliminar a discricionariedade quando da 

escolha das políticas públicas que mais convêm à sociedade, mas conformá-la 

à norma constitucional que impõe a primazia de tais direitos.  

Palavras-chave: Infância e juventude. Absoluta prioridade. Discricionariedade.  

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0619 

TÍTULO: Código Florestal: exame da constitucionalidade da proposta de sua 

reforma à luz da tutela dos direitos fundamentais 

AUTOR: HAYANNE HACKRADT SARAIVA DA COSTA 

ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO 

CO-AUTOR: SERGIO ALEXANDRE DE MORAES BRAGA JUNIOR  

Resumo:  

A Carta Cidadã refere-se ao meio ambiente como bem jurídico a ser protegido 

e preservado para as presentes e futuras gerações, cujo encargo é da 

coletividade e de todos os entes políticos; trazendo remédios jurídicos para sua 

tutela; discriminando que a sua defesa é um dos princípios a serem observados 

pela ordem econômica; constituindo requisito para configuração da função 

social da propriedade e prevendo que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. À luz desse prisma constitucional e do princípio do 

desenvolvimento sustentável, a presente pesquisa analisou a 

constitucionalidade da proposta de reforma do Código Florestal brasileiro, 

instituído pela Lei n. 4771/65. Constatou-se, por fim, que, embora haja a 

discussão pelos setores econômicos da necessidade de atualização legislativa 

para satisfazer as demandas crescentes da população por alimento, porém a 

proposta de mudanças, em trâmite no Congresso Nacional, atenta contra a 

tutela dos direitos fundamentais (implicando em seu verdadeiro retrocesso, 

numa perspectiva neoconstitucional), por prever a diminuição da área de 

proteção ambiental (em detrimento do aumento da produção) e a anistia aos 

infratores, com o fim da obrigação de se recuperar áreas desmatadas 

ilegalmente até 22 de julho de 2008, enfraquecendo a proteção ambiental, 

inclusive pelo entendimento da imprescritibilidade da reparação dos danos 

nessa área e resultando em impunidade para quem pratica tais crimes.  

Palavras-chave: Código Florestal. Reforma. Proteção ambiental. Direitos 

Fundamentais  
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CÓDIGO: HS0620 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

AUTOR: JESSYK DAIANA LIMA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO  

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 da conjuntura dos Conselhos de Saúde da região 

Metropolitana de Natal/RN, buscando detectar seus principais problemas e as 

possíveis soluções para os mesmos, sendo esta pesquisa de natureza 

descritiva e exploratória. Acredita-se que funcionando em uma região mais 

densamente povoada e com maior nível de escolarização e informação os 

Conselhos tenham efetivamente condições de exercer as suas atribuições. 

Contando com a participação e fiscalização da sociedade é possível mudar o 

SUS e ter conselhos de saúdes eficientes  

Palavras-chave: Reforma Sanitária, Conselhos de Saúde, SUS, 

Democratização da saúde  
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CÓDIGO: HS0622 

TÍTULO: PRÁTICA DE COMPORTAMENTOS DE RISCO ENTRE 

ESTUDANTES DA UFRN  

AUTOR: ANA RAFAELA DE MACÊDO MAGALHÃES 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA  

Resumo:  

O acesso à 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 questionário sócio-demográfico, e do National 

College Health Risk Behavior Survey. A amostra preliminar foi composta por 32 

alunos. Nos resultados encontrou-se uma idade média de 21 anos, sendo 23 

(71,9%) do sexo feminino. Em relação à segurança no trânsito, apenas dois 

(6,3%) sujeitos utilizam o cinto sempre que andam no banco de trás, e 17 

(53,1%) andaram em um carro em que o motorista havia consumido bebida 

alcoólica. Quanto ao uso de drogas, 19 (86,7%) beberam pela primeira vez 

antes dos 16 anos, e quatro (12,5%) já experimentaram maconha. Sobre 

comportamentos sexuais, dos que tiveram relação nos últimos 30 dias, apenas 

oito (25%) utilizaram camisinha sempre. Ao calcular o IMC dos sujeitos foram 

encontrados 13 (40,7%) fora do peso ideal. Por ultimo, quanto à pratica de 

exercícios físicos na última semana, 19 (59,4%) afirmaram não o ter feito 

nenhum dia. Os dados são preliminares, pois a pesquisa se encontra em 

desenvolvimento, mas estes já trazem informações ricas, que corroboram os 

estudos citados anteriormente, indicando a necessidade de um maior 

aprofundamento neste tema.  

Palavras-chave: Comportamento de risco, universitários, saúde  

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0627 

TÍTULO: RELIGIÃO E FILANTROPIA EM NATAL: ANÁLISE DAS PRÁTICAS 

DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INSPIRAÇÃO RELIGIOSA 

AUTOR: CARMEM SABRINA SILVA TAVARES 

ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Desde as suas protoformas, a assistência social esteve vinculada ao 

catolicismo, caracterizada enquanto filantropia e benemerência. Hoje, muitos 

estudos identificam uma forte relação das práticas assistencialistas com 

organizações diversas ligadas a religiões no Brasil. Busca-se aqui analisar as 

práticas das entidades de assistência social (ONG ́S) de Natal que tem 

vinculação com alguma religião e, a partir disso, entender como se expressa na 

prática dessas entidades a concepção de assistência social. A pesquisa se 

desenvolverá em 12 entidades de assistência social de Natal que possuem 

vinculação com alguma religião. Foram utilizados dados primários obtidos da 

Pesquisa “Assistência social e caridade: afirmação de direitos e cultura do 

atraso na política de assistência social em Natal - RN”, além de levantamento 

bibliográfico sobre o tema. Diante disso, foi observado que existem três 

religiões principais que norteiam essas entidades, a saber: catolicismo, 

espiritismo e protestantismo. A maioria das entidades possui alguma parceria 

com órgãos governamentais. Isso mostra que o Estado reconhece cada vez 

mais as iniciativas da sociedade civil no suprimento das necessidades sociais 

da população.  

Palavras-chave: assistência social, filantropia e religião.  
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CÓDIGO: HS0628 

TÍTULO: VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: ANÁLISE DOCUMENTAL DAS 

DENÚNCIAS  

AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA 

CO-AUTOR: RODRIGO DA SILVA MAIA  

Resumo:  

O número de idosos tem crescido em uma escala sem precedentes na história 

da humanidade. Dentro desse contexto, a violência perpetrada contra o idoso 

começa a ganhar visibilidade. Este estudo está sendo realizado no município 

de Natal/RN, e objetiva descrever as denúncias de violência praticadas contra 

essa população a partir da análise dos documentos alocados no Programa 

SOS idoso. Até o momento, os dados disponíveis são referentes aos anos de 

2004 a 2006. A amostra foi composta de 542 idosos, sendo 68% (n=367) do 

sexo feminino e 37% (n=199) do sexo masculino. A faixa etária predominante 

foi de 80 anos ou mais (33%, n=182), seguido dos 75 a 79 anos (19%, n = 

103), com um maior número de idosos (56%, n=301) residentes em distritos 

com alto índice de vulnerabilidade social. Quanto à violência sofrida, sua 

maioria foi de Violências Múltiplas (41%, n=223), Agressão Verbal (9%, n=51), 

Agressão Psicológica (9%, n=47), Abandono (10%, n=53), totalizando 69% 

(n=374) das denúncias. O agressor, comumente, é do gênero feminino (38%, 

n=206), seguido do masculino com 37% (n=199) e a maioria foram os filhos 

(53%, n=285). Essa pesquisa é de caráter transversal, descritiva, retrospectiva 

e documental. Os dados foram analisados através do SPSS 16.0. Diante dos 

resultados preliminares, aqui apresentados, é de suma importância a 

proposição de ações assistenciais no âmbito de políticas públicas de saúde e 

sociais que visem prevenção e proteção integral ao idoso.  

Palavras-chave: Idoso, Violência, Envelhecimento, Denúncia  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0630 

TÍTULO: BALANCED SCORECARD (BSC): SUBSÍDIO  

AUTOR: ARUÃ COSTA CUNHA 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO FREIRE MEDEIROS CO-AUTOR: 

LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES  

Resumo: À GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES  

O Balanced Scorecard (BSC) surgiu a partir 

the Organization of the Future”, as reuniões do grupo, com participação de 

membros de várias empresas, e o material do estudo gerou o BSC que 

diferentemente de outros modelos de scorecard envolve quatro perspectivas: 

financeira, do cliente, processos internos e inovação e aprendizado. As 

experiências revelaram que os executivos mais ousados não utilizavam o 

Balanced Scorecard como um simples sistema de medição, mas como um 

aperfeiçoado sistema gerencial. Faria e Costa (2005, apud FARIA, 2009, p.35) 

diz que a implantação do BSC objetiva criar uma visão compartilhada dos 

objetivos, metas e estratégias em todos os níveis da organização, direcionando 

para o sucesso futuro através da definição das metas de cada uma das quatro 

perspectivas. O presente trabalho objetiva verificar como a ferramenta BSC 

pode auxiliar a gestão estratégica nas organizações, aplicando a metodologia 

de revisão bibliográfica e estudo de caso. Foi possível concluir que o BSC 

possibilita esclarecer e obter consenso em relação à estratégia adotada na 

empresa, facilita a comunicação com todos os membros, implementa o 

alinhamento estratégico entre objetivos e metas de longo prazo e fornece o 

feedback necessário para aperfeiçoar a estratégia empresarial, entretanto, para 

maximizar os benefícios, o Balanced Scorecard deve ser usado como um 

sistema de comunicação, informação e aprendizado, não como um simples 

sistema de controle.  

Palavras-chave: Balanced Scorecard, estratégia, gestão, sistema de medição  

do estudo “Measuring Performance in  
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TÍTULO: TORCIDA ORGANIZADA GARRA ALVINEGRA: RELAÇÕES DE 

SOCIABILIDADE E CONFLITO. 

AUTOR: SHEYLA CHARLYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES  

Resumo:  

Através de observações feitas em campo e do estudo de algumas bibliografias, 

o presente trabalho pretende apresentar relações de sociabilidade e de conflito 

presentes na Torcida Organizada Garra Alvinegra. No que se refere às 

relações de sociabilidade, a intenção foi de identificar como ocorrem neste 

grupo as relações sociais, partindo das observações que permitiram constatar 

uma ética própria, códigos, modos particulares de convivialidade e, inclusive de 

hierarquia presentes apenas no contexto "jogo de futebol" como espetáculo, 

onde as torcidas desempenham papel importante. Sobre os conflitos, a ênfase 

foi no sentido de apresentar as relações conflituosas entre os membros da 

própria torcida e desta com sua maior rival no estado, a Máfia Vermelha. Desse 

modo, o estudo almeja expor a lógica de funcionamento, bem como o 

desenvolvimento das relações sociais presentes na torcida, inserida no 

contexto de jogo, com intuito de facilitar o entendimento das relações 

conflituosas, que são fator relevante nestes grupos. Como fundamentação 

bibliográfica, ajudaram na compreensão deste estudo: HANSEN (2007), 

MAFFESOLI (2006), MAGNANI;TORRES (1996).  

Palavras-chave: Futebol; Torcida; Conflito; Sociabilidade; Relações Sociais.  
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CÓDIGO: HS0633 

TÍTULO: A razão prática em Kant e em Rawls  

AUTOR: RAPHAELA SIMPLICIO DE SOUSA ORIENTADOR: CINARA MARIA 

LEITE NAHRA  

Resumo:  

Apresentação dos principios morais fundamentos por Kant e o procedimento de 

construção para os princípios de justiça em Rawls, explicando e retomando o 

Imperativo Categórico de Kant e sua aplicabilidade em uma sociedade 

moderna, como fundamenta Rawls.  

Palavras-chave: Kant, Rawls, Imperativo Categórico, Justiça, Sociedade 

Moderna  
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TÍTULO: Lei da Ficha Limpa: exame de sua constitucionalidade à luz dos 

princípios da anualidade e duplo grau de jurisdição 

AUTOR: RAFAELA NEGREIROS DE SÁ ROSADO 

ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO  

Resumo:  

Por mandamento constitucional, cabe à Lei Complementar (LC) estabelecer 

outros casos de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato, considerando a vida pregressa do 

candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 

poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta. Com esse mister, foram editadas a LC no 

64/1990 e LC no 135/2010, conhecida esta como a Lei da Ficha Limpa. O 

objeto da presente pesquisa, então, se volta para a análise da 

constitucionalidade da referida legislação à luz dos princípios da anualidade e 

do duplo grau de jurisdição. Quanto ao primeiro, a LC 135 carece de validade 

para as eleições de 2010, pois foi publicada em junho do mesmo ano, e 

conforme este princípio, a legislação que altera o processo eleitoral deverá ser 

publicada até um ano antes da data da eleição, a fim de evitar surpresa do 

eleitor e mácula do processo. Já quanto ao segundo, a maioria dos 

doutrinadores aponta a inconstitucionalidade da lei, pois a mesma considera 

como inelegíveis para qualquer cargo os que tenham contra sua pessoa 

representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão proferida 

por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico 

ou político, desconsiderando a presunção de inocência pela cláusula pétrea de 

que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória.  

Palavras-chave: Ficha Limpa. Constitucionalidade. Anualidade. Duplo grau de 
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CÓDIGO: HS0646 

TÍTULO: Avaliação do conforto térmico em Natal/RN por técnicas de 

geoprocessamento: Um estudo de caso 

AUTOR: ADALFRAN HERBERT DE MELO SILVEIRA 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: NIVALDO PATRICIO DA COSTA JUNIOR 

CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA  

Resumo:  

A cidade de Natal está em constante e desordenado crescimento urbano, onde 

o ritmo e a magnitude no processo de transferência de calor são 

profundamente alterados e diferenciados do seu entorno. Desta forma o 

objetivo do artigo é mapear o conforto térmico na cidade de Natal/RN. Os 

dados espectrais foram coletados junto ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espacias/INPE em agosto de 2001. Fez-se uso do método termodinâmico de 

TOM (1959), denominado Índice de Temperatura e Umidade (ITU) subsidiado 

por técnicas de sensoriamento remoto, espectro infravermelho. O 

processamento e a correlação dos dados foram feitas no software IDRISI 

Andes, posteriormente a confecção da carta foi elaborada no ArcGis 9.3. 

Resultados preliminares mostraram que a sensação de grande desconforto foi 

predominante no dia da análise, entre 29,4°C a 34,9°C, enquanto a ocorrência 

da condição de máximo desconforto (35,0°C a 37,7°C) apresenta-se como 

relativamente insignificante em pontos distintos da cidade. É relevante enfatizar 

que o índice de temperatura e umidade (ITU) é um avaliador do conforto 

humano para o verão, baseado em condições de temperatura e umidade, 

entretanto por não considerar a atuação dos ventos e a radiação solar, que são 

variáveis climáticas significativas na sistematização do conforto térmico, não se 

mostra adequado na Cidade de Natal, uma vez que tem-se a atuação dos 

ventos alísios e um saldo de radiação positivo ao longo do ano, tornando os 

processos de trocas de calor mais complexos.  

Palavras-chave: Conforto térmico, Índice de Conforto Térmico, Sensoriamento 

Remoto  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0660 

TÍTULO: Uma leitura geográfica do Choro na cidade de Natal  

AUTOR: PABLO RANIERE MEDEIROS DA COSTA 

ORIENTADOR: ALESSANDRO DOZENA  

Resumo:  

Este trabalho versa as manifestações do choro em Natal, a partir das 

territorialidades geradas pelo mesmo. Enfatiza uma análise que expressa os 

usos do território que, ao longo do tempo, contribuíram para uma situação 

geográfica favorável à territorialização do choro na cidade de Natal. Para tanto, 

fez-se necessário uma abordagem sobre o tema, cujo principal objetivo fosse o 

de identificar na cidade os espaços que mantêm forte relação com o choro; 

assim como bairros, bares, instituições governamentais e escolas de música. 

Nesses espaços, os indivíduos ouvem, tocam e promovem o estilo na cidade, 

gerando territorialidades que remetem ao gênero musical, não só do ponto de 

vista material, perceptível na paisagem (portadora de símbolos); mas também 

no imaterial, por possuir um conteúdo intangível, que se encontra nos sujeitos – 

a partir da corporeidade que contribui para a dimensão identitária do estilo na 

cidade. O trabalho também apresenta elementos que possibilitam a 

identificação, nos eventos históricogeográficos e nas manifestações atuais do 

choro, a indissociabilidade entre as esferas política, econômica e cultural; pois 

avaliamos ser impossível atingir o movimento do espaço geográfico na 

atualidade sem a compreensão dessas três dimensões associadamente.  

Palavras-chave: Choro, territorialidades, identidade, Natal.  
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CÓDIGO: HS0671 

TÍTULO: A EN-CANTAÇÃO E A CONTAÇÃO NO CANTO DE PATATIVA DO 

ASSARÉ  

AUTOR: LISANE MARIÁDNE MELO DE PAIVA 

ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA  

Resumo:  

A partir do atual projeto de pesquisa desenvolvemos estudos sobre a presença 

da voz na literatura africana e nordestina, e também o papel da memória 

incorporada nesta literatura oral. No presente trabalho construímos análises 

focadas na representação do sagrado e do canto na figura e na função do 

contador de histórias. Como material para as nossas leituras destacamos as 

poesias de Patativa do Assaré publicadas no Cante lá que eu canto cá (1978). 

Assim, buscamos construir nossas interpretações em contato com o que 

Hampatê-Bá mapeou sobre o poder da palavra como voz na cultura oral 

africana, ampliando nosso olhar à tradição oral nordestina. Pretendemos, com 

o desenvolvimento desta pesquisa, esclarecer ao meio acadêmico a relevância 

dos estudos sobre as diversas representações das tradições orais na literatura.  

Palavras-chave: LITERATURA, POESIA ORAL, PATATIVA DO ASSARÉ, 

MEMÓRIA.  
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CÓDIGO: HS0672 

TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRINCÍPIOS LEGAIS NO COTIDIANO 

INSTITUCIONAL AUTOR: MARCIA SABINO DE LIMA 

ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO  

Resumo:  

A política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva(2007),aponta aspectos importantes para orientação do sistema de 

ensino. Essa política tem desencandeado avanços, em algumas instiuições, 

tais como:superação de barreiras pedagógica e arquitetônicas;formação 

pedagógica especializada e continuada;visão de políticas públicas como 

conquista legal;materiais e recursos compatíveis.Foi realizada uma 

investigação preliminar que teve como objetivo conhecer a realidade de duas 

instituições de ensino. Constatamos que,ali,são desenvolvidas atividades 

voltadas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos 

atendidos,através de setores clínicos e pedagógicos. Evidenciamos ainda que 

são oferecidos espaços que promovem 

ludicidade,musicalidade,psicomotricidade, hidroterapia, oficinas de 

linguagem,primando pelo desenrolar da oralidade e escrita,aliando-se a 

serviços de psicologia,fonoaudiologia,fisioterapia,terapia ocupacional, em 

consonância com as atividades oferecidas na brinquedoteca e nos cantinhos 

de leitura.Observamos que cada instituição se apresenta como espaço 

interativo.Nesse sentido,as instituições observadas retratam a diversidade 

sócio-cultural no provimento de espaços físicos e pedagógicos que evidenciam 

a preocupação com o acesso e a permanência bem sucedida de educandos 

com deficiência.Embora os resultados deste trabalho sejam 

animadores,ressaltamos que estes não correspondem à realidade de muitas 

outras instituições ditas inclusivas.  

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Pessoas com deficiência.  
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CÓDIGO: HS0673 

TÍTULO: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA 

PROFESSORA NEGRA NA REGIÃO DO SERIDÓ 

AUTOR: JACIELMA PEREIRA DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA  

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”, 

cujo desígnio 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 encontra-se em fase inicial, mas esta revela análises e interpretações 

parciais acerca da formação e carreira docente. Dentre estas, destaca-se 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.  

Palavras-chave: Formação docente, Identidade, Etnia  
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CÓDIGO: HS0683 

TÍTULO: Os processos criminais contra ciganos no Seridó Potiguar AUTOR: 

FRANCISCA JUCIANE ALEXANDRE DA SILVA 

ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR  

Resumo:  

Essa pesquisa está sendo posta em prática pela necessidade de entender 

como os ciganos eram tratados nos processos criminais do Seridó Potiguar nos 

séculos XIX e XX, partindo do histórico dos descasos e preconceitos por eles 

vividos ao longo da História. E, conta com o LABORDOC como principal local 

de pesquisa, ressaltando que este possui um amplo acervo de processos 

criminais, o que dar ao projeto um suporte de fontes para o trabalho da 

pesquisa. Desta forma, todo o acervo está sendo consultado, mas resultados 

primários já mostram a existência de processos-crime contra ciganos, bem 

como a permanência de alguns estereótipos que estes possuem como, por 

exemplo; vagabundos, arruaceiros e ladrões, sendo estas denominações que 

caracterizam e acompanham estes povos desde que começaram a migrar pelo 

mundo. O projeto também busca dar respaldo ao povo cigano através da 

pesquisa, dando ênfase a sua cultura e suas formas de sobrevivência que 

sempre estiveram à margem da pesquisa histórica no Brasil, pois a 

historiografia nacional sempre esteve focada em outros povos, como é o caso 

de negros e índios. Logo, a produção de artigos proposta pelo projeto busca 

dar visibilidade a esse povo que tanto caminha, mas que por pertencer 

originalmente a uma cultura ágrafa nunca se dedicou a escrever sua própria 

história.  

Palavras-chave: ciganos, processos-crime, Seridó  
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CÓDIGO: HS0685 

TÍTULO: O assédio moral nas relações de trabalho. AUTOR: MARIANA 

LOURENCO MARQUES 

ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO 

CO-AUTOR: JOYCE DE OLIVEIRA LESSA  

Resumo:  

O assédio moral nas relações de trabalho é um fenômeno antigo que, 

infelizmente, ainda se apresenta bastante atual no Brasil e no mundo, exigindo 

uma urgente reflexão sobre os impactos do modelo de gestão da força de 

trabalho. Para melhor examinar este tema, imprescindível se faz entender o 

seu conceito, exemplos práticos e profilaxia, bem como analisar os aspectos 

jurídicos envolvidos como, por exemplo, a prova de sua ocorrência e a 

responsabilização civil e criminal do assediante. Assim, por meio da pesquisa 

bibliográfica, jurisprudencial e legislativa é possível realizar análise sociológica 

e jurídica sobre esta realidade, no contexto nacional, a qual tanto preocupa o 

Direito do Trabalho. Os resultados indicam que o tema é tratado de forma 

aprofundada pelos doutrinadores, porém, em diversas vezes, a prática forense 

não se coaduna com a adequada proteção à dignidade do trabalhador. Assim, 

existem várias demandas julgadas pelo Poder Judiciário no sentido da 

ausência de configuração do assédio moral, quando este se mostra patente. 

Além disso, as leis que regulam a matéria atentam para o serviço público 

estadual e municipal, olvidando das demais categorias de trabalhadores. 

Portanto, para que a situação de impunidade do assediante não prevaleça, são 

necessários o amadurecimento da atuação da Justiça Brasileira em relação às 

querelas que envolvem o assédio moral, bem como o tratamento desta questão 

de maneira mais abrangente pelo legislador.  

Palavras-chave: Assédio Moral. Relações Trabalhistas. Direito.  

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0692 

TÍTULO: Concepções de aprendizagem dos estudantes dos cursos de 

licenciatura da UFRN 

AUTOR: MARIANE DE ARAÚJO SOARES 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA MAGALHAES  

Resumo:  

O seguinte relatório tem como objetivo descrever e analisar quais as 

concepções de aprendizagem em alunos de diferentes licenciaturas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa foi realizada com 51 

alunos que já cursaram a disciplina “Fundamentos Psicológicos da Educação” 

dos seguintes cursos: matemática, física, teatro, educação física, ciências 

biológicas, música, dança, história, geografia, letras, enfermagem e química. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, que continha 

questões objetivas e discursivas. Constatou-se que 57% da amostra associa 

sua concepção de aprendizagem a abordagem piagetiana; tem-se 41% da 

respostas associadas a abordagem de Vygotsky no que ao conceito de 

aprendizagem. Apenas 2%optaram por uma resposta ligada a abordagem 

behaviorista. Ficou evidente, ainda, que muitos sujeitos não tinham clareza 

sobre as singularidades do processo de aprendizagem. Várias vertentes sobre 

esse processo foram abordadas entre elas a perspectiva sócio-cultural. Após 

análise desses dados, notou-se que existem ainda pontos a serem 

esclarecidos sobre o conceito de ensino-aprendizagem, na formação dos 

entrevistados. A ideia não foi buscar as dificuldades encontradas por esse 

grupo, mas entender e compreender essas lacunas, para que se possa rever e 

perceber a necessidade da psicologia na área educacional.  

Palavras-chave: ensino, aprendizagem, Vygotsky,Escola  
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CÓDIGO: HS0693 

TÍTULO: O uso da ferramenta Google Docs como mediadora no ensino-

aprendizagem da escrita em língua inglesa 

AUTOR: WILKA CATARINA DA SILVA SOARES 

ORIENTADOR: JANAINA WEISSHEIMER  

Resumo:  

No processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, podemos 

nos valer das inúmeras possibilidades oferecidas pela Web 2.0, onde as 

palavras- chave são interatividade e colaboração (O’REILLY, 2005). As 

ferramentas wiki, mais especificamente o Google Docs, permitem a interação e 

o intercâmbio de idéias em tempo real, possibilitando que o aprendiz seja, ao 

mesmo tempo, autor de seu próprio texto e editor das idéias de outros autores. 

Assim, os alunos co- escritores trabalham simultaneamente na co-construção 

de textos e na edição dos mesmos, o que desenvolve não somente suas 

capacidades criativas, mas também suas interlínguas. O presente trabalho tem 

como objetivo reportar um estudo quantitativo e qualitativo realizado com 24 

alunos universitários de língua inglesa, falantes de português brasileiro com 

língua nativa. Entre os objetivos do estudo podemos destacar: a) descrever os 

processos de interação, a partir da utilização da ferramenta Google Docs, no 

desenvolvimento da habilidade escrita em língua inglesa; b) analisar o 

engajamento cognitivo dos alunos no processo de estruturação e 

reestruturação de suas narrativas a partir do uso da ferramenta; e c) verificar o 

impacto do uso da ferramenta sobre a motivação destes alunos ao lidarem com 

a construção compartilhada de textos em língua inglesa. Os resultados deste 

estudo são importantes à medida que contribuem para a discussão acerca do 

papel das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino- 

aprendizagem.  

Palavras-chave: escrita colaborativa, Google Docs, aprendizagem de língua 

inglesa.  
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CÓDIGO: HS0694 

TÍTULO: Perfil profissional dos psicólogos do NASF no Rio Grande do Norte 

AUTOR: RAFAELLA LOPES ARAÚJO 

ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: NIVIA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: MARIANA CELA 

CO-AUTOR: MARÍLIA NORONHA COSTA DO NASCIMENTO  

Resumo:  

O campo da Saúde Pública no Brasil foi marcado por importantes 

transformações, dentre essas, a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nos anos 1990, a Atenção Básica sofreu alterações por meio da 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Almejando a integralidade da atenção e a 

interdisciplinaridade das ações, o Ministério da Saúde lançou mão de outra 

estratégia: os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os psicólogos, 

que desenvolviam ações pontuais, avançam nesse campo, obrigando-se a 

atuar frente a questões de ordens diversas, ocupando diferentes espaços, 

atualmente NASF. Representado no estado através de 44 equipes (ENASF). 

Apesar dessa crescente inserção, questiona-se a hegemonia de um modelo 

elitista e tradicionalista, inadequado a esses espaços, mas ainda predominante. 

Nesse sentindo, nesta pesquisa, serão investigados aspectos referentes à 

inserção e à atuação de psicólogos que atuam em NASF no RN. Assim, uma 

entrevista piloto foi realizada com uma psicóloga de um NASF na cidade de 

Natal a fim de verificar a exequibilidade do roteiro semiestruturado de entrevista 

– posteriormente, haverá continuidade da recolha das informações, por meio 

desse instrumento. Os dados apreendidos a partir da entrevista piloto refletem 

dissonâncias no trabalho do psicólogo. Ressalta-se a importância de monitorar 

o funcionamento desses serviços, já que a Psicologia não pode se furtar de 

avaliar como sua profissão contribui para a manutenção ou renovação dos 

modelos de atuação no SUS.  

Palavras-chave: NASF, Psicologia, Atuação, SUS  
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CÓDIGO: HS0695 

TÍTULO: Pequenas cidades, políticas de redistribuição de renda socioespaciais 

no Rio Grande do Norte 

AUTOR: RAQUEL SILVA DOS ANJOS 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES  

Resumo:  

e desigualdades  

O presente trabalho é resultado da pesquisa “Pequenas cidades, políticas de 

redistribuição de renda e desigualdades socioespaciais no Rio Grande do 

Norte”, vinculado ao Projeto Desigualdades Socioespaciais, coordenado pela 

Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes e desenvolvido no âmbito do 

Grupo de Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais (GPEUR), no período de 

agosto de 2010 a julho de 2011. A pesquisa investigou como as políticas de 

distribuição de renda têm contribuído para que novos processos socioespaciais 

ocorram na realidade das pequenas cidades do Rio Grande do Norte, dentre 

eles as mudanças nas atividades urbanas tais como o comércio e os serviços. 

O estudo apontou algumas melhorias no que se refere à distribuição de renda 

com a implementação de programas sociais a exemplo do Programa Bolsa 

Família, bem como a introdução de novos tipos de comércio nos últimos anos, 

mas tais medidas ainda se mostram insuficientes para resolver o problema das 

desigualdades no território potiguar e, portanto, produzir liberdades e 

capacidades produtivas.  

Palavras-chave: Pequenas cidades; políticas públicas; comércio.  
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CÓDIGO: HS0696 

TÍTULO: A espacialidade dos equipamentos de saúde nas pequenas cidades 

do Rio Grande do Norte 

AUTOR: RENATA DE SOUSA MARANHÃO 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES  

Resumo:  

A pesquisa procurou entender a dinâmica das pequenas cidades do Rio 

Grande do Norte decorrentes das transformações socioespaciais as quais são 

expostas, impulsionadas pelo sistema capitalista e de avanços técnico- 

científicos. As pequenas cidades expressam as desigualdades vividas pelo 

sistema, sejam através da segregação espacial e acentuação dos problemas 

de ordem social, sendo a pobreza e a vulnerabilidade os mais evidentes. Com 

base na idéia de regionalização da saúde, em 1976 foram estruturadas sete 

diretorias regionais de saúde, nos seguintes municípios: São José do Mipibú, 

Mossoró, João Câmara, Caicó, Santa Cruz, Paus dos Ferros e Região 

Metropolitana. Com a concentração de equipamentos de média e alta 

complexidade nas regionais de saúde, e a divisão do território em quatro 

macrorregiões de saúde: metropolitana, Oeste, Seridó e alto oeste. O SUS visa 

garantir o atendimento básico de saúde nas pequenas cidades com programas 

de agentes comunitários- PACS e de saúde da família- PSF, foram verificados 

com base em questionários aplicados aos secretários de saúde a oferta de 

serviços e o comportamento em cada lugar visitado.  

Palavras-chave: Saúde - Política de Saúde – Desigualdades Socioespaciais  
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CÓDIGO: HS0697 

TÍTULO: UM ESTUDO DO PERCURSO TEÓRICO DE UMBERTO ECO 

SOBRE A MENSAGEM ESTÉTICA AUTOR: ANA CAROLINA MOURA 

MENDONÇA 

ORIENTADOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O pensamento de Umberto Eco possui grande importância na discussão da 

arte contemporânea, o que faz dele um pensador respeitável na teoria literária 

atual. É importante ressaltar sua contribuição, ao longo do século XX, também 

em outras áreas de pensamento como a filosofia, semiótica, teoria da 

comunicação etc. É, assim, imprescindível a discussão de suas teses 

desenvolvidas em áreas distintas, mas que se complementam. O projeto 

“Umberto Eco: percursos teóricos” desenvolve um estudo da obra do pensador 

italiano, destacando as questões nucleares de suas reflexões, suas estratégias 

de abordagem teórica, os modos de desenvolver seus raciocínios, suas 

premissas e suas propostas teórico- metodológicas em alguns de seus campos 

de atuação. O trabalho visa analisar como se desenvolve um dos seus 

principais temas, a mensagem estética, tendo como continuidade a análise 

posterior de outro importante tema que é a interpretação sígnica. Iniciamos 

refletindo a questão da obra de arte aberta como um diferencial artístico que 

torna possível a criação de um campo de possibilidades interpretativas e que 

se amplia com a definição da mensagem estética, já que o estímulo estético é 

marca essencial para se ter uma abertura na fruição do receptor. É pertinente 

entender por que estas definições são importantes para o estudo da arte, 

sobretudo do século XX, assim como identificar e compreender em seu 

contexto, os diálogos com outros pensadores que também se debruçaram 

sobre as mencionadas questões.  

Palavras-chave: Umberto Eco; Mensagem estética; Obra aberta; Arte de 

vanguarda  
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CÓDIGO: HS0700 

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”. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado 

partir de leituras e discussões sobre o tema de educação a distância e a 

importância do material impresso como um elo ou um meio que possibilita 

ampliação, aprofundamento e sistematização de idéias. Nesse sentido, 

apresentam- se 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.  

Palavras-chave: Material impresso; educação a distancia; geografia  
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CÓDIGO: HS0701 

TÍTULO: Gêneros discursivos: da teoria às de aula 

AUTOR: ERICA POLIANA NUNES DE SOUZA CUNHA ORIENTADOR: MARIA 

DA PENHA CASADO ALVES  

Resumo:  

O ensino de língua portuguesa vem mudando 

de lado a concepção de que o ensino deve se restringir à memorização de 

regras gramaticais e de redigir frases e orações para a prática de tais 

conhecimentos. A prática de ensino de língua vem tomando uma perspectiva 

pragmática junto às novas necessidades humanas e competências que são 

cobradas dos cidadãos, visto que coube aos professores e à escola tal missão, 

o presente projeto de pesquisa tem por intuito fazer um levantamento e, ao 

mesmo tempo, um estudo de investigação nos livros didáticos que circulam nas 

escolas públicas de Natal. Observamos as práticas e metodologias usadas 

para leitura e para a escrita nos capítulos de literatura, gramática e produção 

de texto, além de observar o trato dado para cada gênero, como os textos 

verbo-visuais e outros. Para tal pesquisa, tomamos como referência as obras 

de Bakhtin/ Voloshinov (1981) sobre língua e linguagem; Bakhtin (2003) sobre 

gênero discursivo; Geraldi (2003/2006) sobre leitura e escrita em sala de aula e 

construção do sujeito. Esta pesquisa é de caráter qualitativo e se enquadra na 

área da Linguística Aplicada na qual se inserem as pesquisas desenvolvidas no 

grupo de pesquisa “Práticas discursivas na contemporaneidade” do qual fazem 

parte a coordenadora e a bolsista dessa pesquisa ora relatada.  

Palavras-chave: Ensino. Livro didático. Gênero discursivo. práticas de leitura e 

escrita em sala suas perspectivas de atuação, deixando  
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CÓDIGO: HS0703 

TÍTULO: A Trajetória do Estudante na UFRN: como aderir à cultura 

universitária. AUTOR: ALAINE SINARA RIBEIRO BEZERRA 

ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO  

Resumo:  

O presente relatório é resultado dos estudos desenvolvidos como integrante da 

Base de Pesquisa: Formação e Profissionalização Docente, do Centro de 

Educação/UFRN, sob a orientação da Profa Dra. Betania Leite Ramalho. Com 

o projeto de título: “Acesso e Inclusão de estudantes da rede Pública na Cultura 

Acadêmica da Universidade Pública - Parte II” o presente estudo objetiva traçar 

o perfil sócio-econômico e escolar dos aprovados egressos da rede pública no 

processo seletivo da UFRN e investigar os processos adaptativos desses 

estudantes na cultura universitária.  

O estudo sobre a trajetória dos estudantes da rede pública na UFRN justifica-

se pela necessidade da universidade conhecer melhor os processos de 

inclusão em sua cultura acadêmica, pois dessa forma, acredita-se estar 

favorecendo o desenvolvimento dos estudantes na instituição e posteriormente 

fora dela, no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Ensino Superior, Acesso e Inclusão na Cultura Universitária.  
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CÓDIGO: HS0704 

TÍTULO: Quixote intersemiótico: segundas abordagens AUTOR: MARIA LUÍZA 

ASSUNÇÃO CHACON 

ORIENTADOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades e apresentar 

alguns resultados da pesquisa desenvolvida pela discente/bolsista de IC Maria 

Luíza Assunção Chacon junto ao Projeto de Pesquisa "Quixote intersemiótico", 

coordenado pelo professor Dr. Andrey Pereira de Oliveira. Seguindo o plano de 

trabalho "Quixote intersemiótico: primeiras abordagens", nossa pesquisa teve 

como objetivo central analisar o processo de tradução intersemiótica 

envolvendo o romance "O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha", de 

Miguel de Cervantes, vinte e uma telas elaboradas por Candido Portinari a 

partir da narrativa cervantina, e vinte e um poemas escritos por Carlos 

Drummond de Andrade como ecfrases às telas de Portinari. Para análise, 

foram escolhidos três poemas da série de Carlos Drummond de Andrade.  

Palavras-chave: Dom Quixote; Cervantes; Portinari; Drummond  
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CÓDIGO: HS0706 

TÍTULO: A DOCÊNCIA COMO ATIVIDADE PROFISSIONAL: A FORMAÇÃO E 

PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA. 

AUTOR: JOÃO BATISTA DEOLIVEIRA FILHO 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA  

Resumo:  

Nosso trabalho toma como abjeto de análise a profissão docente, focando 

sobre esse grupo de trabalhadores a racionalização de seus saberes 

estruturados e mobilizados no exercício profissional. Nossos estudos traçam 

novas perspectivas sobre o trabalho docente, lançando mão de uma 

investigação a respeito das múltiplas dimensões atinentes a constituição do 

corpo de saberes que os legitimam enquanto uma categoria profissional. 

Partimos do ponto de vista de que os professores são pessoas que produzem 

conhecimentos sobre seu trabalho, estruturados sobre um conjunto de saberes 

próprios a sua atividade. Para sustentar essa afirmação, nos apoiamos dos 

estudos, na área da epistemologia da prática que como define D ́vila e 

Sonneville (2008) busca compreender e elucidar a produção de saberes no 

bojo da experiência docente. Em nossa tipologia de pesquisa, englobamos os 

conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes do conceito que 

convencionamos chamar de saber. Nossa pesquisa soma-se a outros inúmeros 

estudos, nessa área, que vem abrindo novos paradigmas e possibilidades para 

o ensino e formação dos professores, já que toma a prática docente como 

lócus de formação, aspecto ainda pouco investigado no âmbito da 

universidade.  

Palavras-chave: Experiência docente, Saberes, Profissionalização.  
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CÓDIGO: HS0707 

TÍTULO: O PIBID de Ciências Sociais e a ideologia do “fracasso escolar”: um 

relato do desenvolvimento do programa em Natal - RN 

AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA 

ORIENTADOR: GILMAR SANTANA 

CO-AUTOR: SHEYLA CHARLYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA  

Resumo:  

O presente estudo parte de observações e intervenções provenientes de 

experiências vivenciadas pelo Programa de Bolsas e Iniciação a Docência 

(PIBID) de Ciências Sociais na Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, 

localizada em Natal - RN. O programa busca incentivar à formação de 

professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola 

pública através de projetos que proporcionam aos alunos de licenciatura uma 

maior aproximação com a realidade escolar. Nesse contexto, evidenciou-se no 

decorrer dos trabalhos uma problemática comum na educação brasileira, que 

vai desde as dificuldades de aprendizagem de alunos até a inércia de alguns 

funcionários da educação em resolver esses problemas. Nesse sentido, 

tomamos como pressupostos a ideia de que a educação pública brasileira 

apresenta-se como um problema político e social que se prolonga desde a 

formação da própria sociedade brasileira e ainda, a predominância de uma 

ideologia que reforça a perspectiva de que não há meios de solucionar os 

problemas dessa educação. Pretende-se, assim, discutir como os fatores 

supracitados interferem no desenvolvimento das atividades, as quais, 

objetivadas pelo PIBID, propõem suscitar mudanças no ensino dessas escolas. 

O trabalho se fundamenta nas teorias e discussões de COSTA NETO (2001), 

EAGLETON (1997), FREIRE (1987) e HADDAD & DI PIERRO (2000).  

Palavras-chave: PIBID de Ciências Sociais; Ideologia; Educação pública 

brasileira  
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CÓDIGO: HS0710 

TÍTULO: Lógicas positivas - uma abordagem prova-teórica AUTOR: 

SANDERSON MOLICK SILVA 

ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES  

Resumo:  

O projeto 'Simulações positivas da negação' tem como objetivo realizar uma 

investigação acerca da negação nos sistemas formais. Sua motivação se 

baseia em características ainda incompreensíveis do comportamento da 

negação nos vários sistemas da lógica, sejam eles clássicos ou não clássicos. 

Nesses sistemas, a negação desempenha um papel crucial, dado que a forma 

de compreendê-la caracteriza a construção sintática e semântica dos mesmos. 

Assim, com vistas a uma análise da noção de falsidade encontrada nesses 

sistemas, retiramos a negação de sua linguagem primitiva caracterizando o que 

chamamos de Lógicas Positivas. Por fim, o cerne de nossa pesquisa consiste 

em avaliar o poder expressivo dessas lógicas positivas (lógicas sem negação) 

e tentar simular a negação via recursos sintáticos positivos.  

Palavras-chave: lógica, negação, teoria da prova  
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CÓDIGO: HS0714 

TÍTULO: Tratamento da análise linguística no ensino fundamental: uma 

experiência com o Gestar II. 

AUTOR: LÍGIA MARIA DA SILVA 

ORIENTADOR: EDVALDO BALDUINO BISPO  

Resumo:  

Neste trabalho, analisamos resultados advindos do Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar – Gestar II, um curso de formação continuada para 

professores de língua portuguesa e matemática dos anos finais do ensino 

fundamental. Especificamente, investigamos os desdobramentos desse 

programa por meio do desempenho obtido, em avaliações diagnósticas, por 

estudantes de turmas do 6o ao 9o ano cujos professores de língua portuguesa 

participaram do Gestar II. A realidade investigada é a de três escolas da rede 

municipal da cidade de Goianinha-RN. Com a pesquisa, objetivamos verificar 

que avanços foram alcançados, em termos de desempenho dos estudantes, 

nas avaliações fornecidas pelo próprio programa, no que diz respeito à análise 

linguística. Apoiamo-nos na perspectiva funcional de tratamento da linguagem 

e de ensino de língua materna, a qual está intimamente relacionada às 

orientações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nas quais 

se baseiam os materiais de estudo e as atividades propostas pelo Gestar II. O 

ensino de língua numa vertente funcionalista vislumbra trabalhar com os alunos 

as questões linguísticas para propósitos pragmáticos e discursivos de maior 

evidência, vinculados a seu contexto histórico-social. Tendo em vista que 

nessa abordagem a língua é entendida como uma estrutura maleável, torna-se 

importante e até necessário estudá-la considerando as diversas situações 

comunicativas em que ela é usada.  

Palavras-chave: análise linguística, ensino, funcionalismo, avaliação 

diagnóstica.  
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CÓDIGO: HS0724 

TÍTULO: Portfólio: método avaliativo no ensino superior AUTOR: IZABEL 

REGINA SOUZA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI 

PASSEGI  

Resumo:  

O trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma pesquisa realizada 

como Bolsista de IC- CNPq, 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; assim 

como também, com grupos de discussões com participantes na construção do 

portfólio; além de entrevistas realizadas com professores orientadores de TFC 

da UFRN. As análises foram feitas com base em uma amostragem de 25 (vinte 

e cinco) depoimentos auto-avaliativos e por meio dos grupos discussão, nas 

quais foram observadas as dimensões que a experiência da escrita e si 

proporciona aos profissionais em formação. As análises dos relatos 

confirmaram que o portfólio constitui-se de um instrumento avaliação formativa 

capaz de permitir que aluno, a partir de uma visão crítica, coordene suas 

lembranças de maneira em que as ideias, conceitos e experiências vividas 

sejam fixados. No que diz respeito ao memorial, os professores orientadores se 

mostraram pouco familiarizados com essa modalidade de TFC, quanto à sua 

forma de orientação e de avaliação, levando em consideração o contato direto 

com a subjetividade do outro. Dessa forma, conclui-se que o trabalho com 

gêneros reflexivos, implica em uma mudança na concepção da avaliação 

fundamentada nos métodos tradicionais, que não incentivam os alunos a 

refletirem sobre o processo de construção de suas aprendizagens e quanto a 

trajetória de formação.  

Palavras-chave: Portfólio. Avaliação formativa. Formação e desenvolvimento 

humano  
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CÓDIGO: HS0728 

TÍTULO: Representações do campo e da cidade na poesia de Jorge Fernandes 

AUTOR: CHARLYENE SANTOS DE SOUZA 

ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS  

Resumo:  

O presente trabalho objetiva analisar as representações sociais do campo e da 

cidade na obra poética do autor norte-rio-grandense Jorge Fernandes. A 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 pesquisada. O trabalho ora apresentado está inserido no âmbito do 

projeto de pesquisa 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; e na sistematização de 

Raymond Williams (1989), em seu livro O Campo e a Cidade na Historia da 

Literatura. A análise realizada revelou a tensão causada com a chegada da 

modernidade, apontado-nos para a estreita relação, apresentada por Candido, 

entre literatura e sociedade.  

Palavras-chave: Jorge Fernandes, representações sociais, modernidade  

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0732 

TÍTULO: Uma escrita polifônica: Reflexões sobre a voz na narrativa africana de 

língua portuguesa 

AUTOR: JULIANNY KATARINE AGUIAR DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA  

Resumo:  

E era texto porque havia gesto. Texto porque havia dança. Texto porque havia 

ritual. [RUI:1985] Havia ao longo dos tempos uma “pensação” sobre a oralidade 

que atravessa a história da literatura africana dos tempos de antigamente aos 

dias atuais. A oralidade oferece assim, um valor de identidade ao texto 

africano. Mas que tipo de oralidade tem sido questionada e utilizada como 

característica identitária de um texto africano? Até que ponto retirar a 

“oralidade” de um texto retira o que há de “Áfricas’desse texto? Movido por 

esses questionamentos acerca da importância da voz para a escrita e da 

escrita para a perpetuação da voz, nasce este trabalho. Para compor nossa 

missão, tem-se como objeto de análise as narrativas do moçambicano Mia 

Couto, dos angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki. Para entender um 

pouco mais sobre a voz e sua importância para a história e formação cultural 

africana conta-se com os estudos de Amadou Hampaté Bâ em seu texto A 

tradição viva em diálogo com o texto A narrativa africana de expressão oral de 

Jose Lourenço do Rosário e os escritos sobre a voz em Paul Zumthor. Partindo 

dessas reflexões pode-se então revisitar a pesquisa com as ideias acerca da 

oratura defendida por Ana Mafalda Leite, para então compreendermos esse 

“discurso de entre – lugar” que é essa literatura africana produzida hoje. Assim, 

veremos a escrita não como aniquiladora da voz, mas como parte importante 

para a vivacidade dessa no mundo. Um espelho d’água, turvo do que é a ‘voz’.  

Palavras-chave: Oralidade, Escrita, África e Lugar  
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CÓDIGO: HS0741 

TÍTULO: AS METÁFORAS DO FANTÁSTICO: HISTORIA DE CRONOPIOS Y 

DE FAMAS E EX-MÁGICO DA TAVERNA MINHOTA. 

AUTOR: TAÍSE FERREIRA DA ROCHA 

ORIENTADOR: ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR  

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.  

Palavras-chave: Literatura, Fantástico, Contos, Metáfora.  
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CÓDIGO: HS0743 

TÍTULO: OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DA SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DA CARCINICULTURA 

AUTOR: TIBÉRIO LIMA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANDREA LIMA DA SILVA  

Resumo:  

A criação do camarão em cativeiro tem se desenvolvido com grande 

intensidade em várias comunidades litorâneas do Rio Grande do Norte. As 

análises preliminares demostram que essa atividade promove uma intensa 

degradação ambiental como degradação dos mangues, expropriação de povos 

e comunidades tradicionais de seus territórios. Outro problema verificado foram 

os “cercamentos” dos viveiros que impedem o acesso das marisqueiras, dos/as 

catadores de caranguejos nas áreas de mangues. Dessa maneira, podemos 

concluir parcialmente que a carcinicultura tem gerado expropriação territorial 

dos povos e comunidades tradicionais, em face do seu desenvolvimento, o que 

gera a degradação de mangues próximos às margens litorâneas e insegurança 

alimentar. Concluímos, também, que o discurso do Desenvolvimento 

Sustentável vem sendo utilizado ideologicamente em defesa da carcinicultura 

por empresários da aquicultura, principalmente carcinicultores para justificar a 

efetividade da carcinicultura, mesmo diante dos impactos ambientais 

constitutivos desta atividade predatória para o meio ambiente. Assim, 

concluímos parcialmente que o Desenvolvimento Sustentável não se efetiva 

nessa atividade, pois não há sustentabilidade social, econômica e ambiental 

para as populações tradicionais.  

Palavras-chave: Carcinicultura, Sustentabilidade, Problemas socioambientais.  
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CÓDIGO: HS0751 

TÍTULO: Problemáticas do ensino de filosofia nas escolas brasileiras. AUTOR: 

DIEGO WENDELL DA SILVA 

ORIENTADOR: LUCRECIO ARAUJO DE SA JUNIOR  

Resumo:  

O ensino de filosofia constitui desde a antiguidade um tema recorrente. A 

produção intelectual que versa a esse respeito é enorme, inúmeros pensadores 

desenvolveram teses sobre o conteúdo. No Brasil a discussão sobre o ensino 

de filosofia vem tomando pauta, com base no que já foi produzido acerca desta 

temática procuramos 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?  

Palavras-chave: Filosofia - Ensino - Formação - Escola - Problemas  
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CÓDIGO: HS0752 

TÍTULO: Por uma Natal moderna: a propriedade e uso do solo urbano no bairro 

Cidade Nova (1901-1929) 

AUTOR: GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA 

ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS  

Resumo:  

O terceiro bairro de Natal, Cidade Nova, foi projetado no início do século XX 

para ser um bairro residencial da elite. A transição do século XIX para o século 

XX foi acompanhada de muitas transformações. A República instaurava-se e, 

era acompanhada por ideais de modernidade, salubridade e higienismo, em 

voga nas cidades européias e norte-americanas. Cidade Nova surgiu nesse 

contexto, em que uma série de medidas foram adotadas em Natal no intuito de 

modernizar a cidade, de afastá-la definitivamente de suas características 

provincianas. Este trabalho objetivou analisar como o bairro Cidade Nova 

serviu aos ideais que circularam no final do século XIX e início do séc. XX e 

investigar a relação entre a lei e a prática do aforamento no referido bairro. O 

trabalho também examinou o processo de concessões de aforamento das 

áreas da Cidade Nova, procurando reconstituir o seu ritmo, seus mecanismos, 

as relações entre os concessionários e a lei representada pela Intendência 

Municipal do Natal. Para tanto, foram analisadas como fontes resoluções 

publicadas pela Intendência Municipal do Natal no periódico A República, 

matérias também publicadas nesse jornal e cartas de aforamentos da Cidade 

Nova, respeitando o recorte estabelecido (1901-1929). O recorte temporal foi 

trabalhado não como um limite fixo, mas sim como um ponto de partida para 

guiar a pesquisa das fontes.  

Palavras-chave: Modernidade. Cidade Nova. Aforamento.  
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CÓDIGO: HS0753 

TÍTULO: O porto do progresso: as obras de melhoramento do porto de Natal e 

a construção de um discurso republicano entre 1893 e 1913 

AUTOR: KHALIL JOBIM 

ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS  

Resumo:  

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Natal vivenciou um intenso 

processo de modernização, que alterou a sua paisagem, conferindo-lhe feições 

modernas. Neste período, as elites locais promoveram uma série de ações 

sobre o espaço físico da urbe, com o objetivo de transformá-la em uma cidade 

moderna e civilizada, nos moldes de grandes centros urbanos da época, como 

Paris e Londres. Dentre estas ações, as obras de melhoramento do porto 

ganharam destaque nos jornais, sendo vistas como uma das soluções para a 

estagnação econômica e cultural que caracterizou a cidade de Natal até o final 

do século XIX. Podemos identificar duas fases nas obras do porto: a primeira, 

que vai de 1893 até 1913, quando será extinta a comissão de melhoramentos 

do porto pelo governo Federal neste último ano, devido aos atrasos das obras; 

a segunda, que vai de 1918 (quando as obras são reiniciadas, com o 

restabelecimento da comissão de melhoramentos do porto), até 1932, quando 

as obras serão concluídas. Focaremos neste trabalho a primeira fase das 

obras, num momento em que o porto ganha destaque especial no discurso dos 

grupos políticos republicanos do Estado, sendo visto como símbolo do 

progresso trazido por estes grupos ao Rio Grande do Norte. O nosso objetivo é 

problematizar os interesses políticos que envolveram essas ações sobre o 

porto de Natal, por parte dos principais grupos políticos do Estado, em 

particular o grupo representado pela oligarquia da família Albuquerque 

Maranhão.  

Palavras-chave: Porto, representação e identidade urbana. 
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CÓDIGO: HS0756 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO E AVENTURA: EXPEDIÇÕES DE 

RADIOAMADORES AO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, 

(1989-1997). 

AUTOR: FLÁVIA EMANUELLY LIMA RIBEIRO 

ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS  

Resumo:  

O trabalho trata de expedições direcionadas ao Arquipélago de São Pedro e 

São Paulo, realizadas pelos radiomadores do DX-Group de Natal. As 

expedições foram realizadas no período de 1989 – 1997. A ideia para escrita 

deste trabalho surgiu a partir das pesquisas realizadas no projeto intitulado De 

rochedo a arquipélago: a emergência do Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo na história da pesquisa científica brasileira, coordenado pelo professor 

Dr. Raimundo Arrais, desenvolvido dentro do grupo de pesquisa Os espaços na 

modernidade, do qual sou bolsista de apoio técnico (CNPq). Move-nos a fazer 

tal trabalho, entre outras inquietações, as seguintes questões: como as 

expedições dos radiomadores ligam- se a uma mentalidade de aventura típica 

desse grupo? Com relação à formação desse grupo, quais são suas formas de 

organização e ligação, capazes de lhes criar uma cultura própria? Na 

construção de uma possível resposta para esses questionamentos, utilizamos 

como fontes as entrevistas realizadas com o Radioamador Karl Leite, membro 

do DX-Group de Natal e o livro Radioamadorismo com sabor de aventura,de 

autoria do Radioamador, Pergentino Andrade, também membro do referido 

grupo. Para orientar a análise das fontes referidas, fizemos uso da História Oral 

como metodologia de nossa pesquisa, pautada em um aporte teórico.  

Palavras-chave: ARQUIPÉLAGO; EXPEDIÇÃO; RADIOMADOR;AVENTURA.  
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CÓDIGO: HS0758 

TÍTULO: BELO MONTE: UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

TRANSFORMADORA - 1893 a 1897 

AUTOR: MARKISON JOSE DE LIRA 

ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR  

Resumo:  

O presente trabalho discute a experiência brasileira de educação 

transformadora vivenciada no movimento liderado por Antônio Vicente Mendes 

Maciel, Antonio Conselheiro, que aconteceu em Belo Monte, sertão da Bahia, 

entre os anos de 1893 a 1897. Objetiva problematizar as práticas educativas de 

uma comunidade que experimentou a gestão colegiada e um modo de vida 

comunitário. O estudo toma a concepção de método, sugerida por BARBOSA 

JUNIOR (2002), que combina as narrativas pertinentes ao objeto, com o exame 

rigoroso dos aspectos do fenômeno investigado. Assume-se aqui a proposição 

sugerida pelo professor Luiz Dias Rodrigues, que em seu artigo intitulado: 

Como se conceitua Educação Popular? Examina o substantivo Educação e o 

Adjetivo Popular, concluindo que a forma adequada para denominar as 

experiências brasileiras seria Educação Transformadora. Nossos estudos 

inacabados nos possibilitaram concluir, temporariamente, que o Brasil 

vivenciou no final do século XIX, uma experiência 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 e fraterno, 

em que toda comunidade era responsável pela educação de todas as crianças, 

jovens e adultos.  

Palavras-chave: Educação, Sertão, Brasilidade, Liberdade.  
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CÓDIGO: HS0766 

TÍTULO: CONCEPÇÕES DIDÁTICAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM: O 

PROFESSOR REFLEXIVO AUTOR: CARMEM MAIA DOS SANTOS CÂMARA 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

As concepções didáticas sobre ensino e aprendizagem: o professor reflexivo é 

tema abordado nesta pesquisa. O estudo ocorre em parceria com um grupo de 

bolsistas de Iniciação Científica do Campus de Caicó. A intenção é possibilitar 

ao graduando a prática de investigação pela iniciação científica visando a 

construção da autonomia intelectual. A finalidade é investigar as concepções 

de professores da Escola Estadual Pe. Edmund Kagerer. Ali investigamos os 

processos de ensino e de aprendizagem no que se refere à organização do 

trabalho pedagógico; o que pensam os professores; o relacionamento 

interpessoal e o papel do profissional docente. A metodologia está pautada na 

Pesquisa Pedagógica fundamentada em Lankshear e Knobel (2008) e outros. 

Os princípios norteadores da pesquisa focam na abordagem do interacionismo 

simbólico que concebe a "sociedade" como uma entidade composta de 

indivíduos e de grupos em interação, tendo como base o compartilhar de 

sentidos ou significados sob a forma de compreensão e expectativas comuns 

(HAGUETE, 1992) e, ainda, com ênfase no profissionalismo docente e na 

formação de professores. Os resultados, ainda, provisórios definem a escola 

campo de pesquisa e que cada bolsista, a partir de seu plano de pesquisa, 

direcione o seu olhar para a realidade da escola investigada. As temáticas se 

entrelaçam na tentativa de construir, numa perspectiva local e global, o campo 

de estudo em foco.  

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação docente. Pesquisa 

Pedagógica.  
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CÓDIGO: HS0773 

TÍTULO: Carnaval em Natal: suas territorialidades e a conformação de circuitos 

culturais 

AUTOR: BRUNO AUGUSTO BARBOSA FONSÊCA DE FARIAS 

ORIENTADOR: ALESSANDRO DOZENA  

Resumo:  

Atualmente tem-se verificado tentativas de incentivo às festas carnavalescas 

na cidade de Natal, com a conformação de circuitos culturais: Cidade Alta, 

Ribeira e Conjunto Ponta Negra/Avenida Roberto Freire. Através de shows 

gratuitos, desfiles das escolas de samba e bailes tradicionais, a população 

desfruta da festividade. No presente trabalho, buscamos expor 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 a 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.  

Palavras-chave: Território, identidade, cultura, carnaval, Natal.  
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CÓDIGO: HS0788 

TÍTULO: A Imagem a partir da Experiência Artística no Cotidiano AUTOR: 

ARTUR LUIZ DE SOUZA MACIEL 

ORIENTADOR: MARIA DO MAR VAZQUEZ Y MANZANO  

Resumo:  

O artista é um criador de imagens em constante diálogo com o outro no mundo. 

Ao criar algo que é retirado de suas experiências com o cotidiano, materializa a 

invisibilidade de suas percepções no mundo a um plano imagético e 

intencionalmente artístico. Assim, estabelece uma relação de intersecção de 

experiências entre o que produz (artista) a partir de imagens (obras) em 

direção ao outro (interlocutor). Desde diversos campos, um número expressivo 

de estudiosos, na contemporaneidade, vem se debruçando sobre uma miríade 

de questões que tratam da imagem. Uma boa parte desses estudiosos sublinha 

a transição do conceito de imagem a partir do eixo contemplação/experiência 

pela ruptura de paradigmas históricos. Nesse horizonte, esta pesquisa, 

norteada pelos pressupostos fenomenológicos de Merleau-Ponty (2006), se 

propõe a analisar o conceito de sujeito incorporado e a análise do corpo nas 

obras de alguns artistas. Entre eles: Yves Klein (Antropometries da fase azul e 

Fire Painting Colors, 1960), Jackson Pollock (documentação de perfomance-

processo, Hans Namuth, 1951), Hélio Oiticica e Lygia Clark. O objetivo é 

estabelecer interconexões entre a teoria fenomenológica merleau-pontyana e a 

produção artística que se desenvolve a partir da segunda metade do século 

XX.  

Palavras-chave: Imagem; produção artística; sujeito; percepção 

fenomenológica.  
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CÓDIGO: HS0789 

TÍTULO: Formalização estética da repressão de estado em "O senhor 

embaixador", de Érico Veríssimo 

AUTOR: GEANE DA SILVA SANTANA  

ORIENTADOR: ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA  

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.  

Palavras-chave: Romance, ditaduras, política, repressão, contexto histórico  
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CÓDIGO: HS0790 

TÍTULO: Lugares que Educam: as praias do litoral norte riograndense como 

área de lazer e aprendizado. 

AUTOR: IVONETTE FERREIRA DE MORAIS 

ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR 

CO-AUTOR: ARIELE PRISCILA CRUZ DE FREITAS 

CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO  

Resumo:  

O referido trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida a cerca de análise e 

observação em praias escolhidas no litoral norte rio-grandense. Observou-se 

denotar a importância do ambiente de lazer, não apenas para a apreciação do 

lúdico, mas como um lugar de trocas culturais. Durante a pesquisa é 

perceptível as várias modalidades em que se desenvolve o processo de 

aprendizagem, seja através das narrativas que são construídas e se 

manifestam no imaginário social, bem como através do contato entre as 

diferenças proporcionando uma troca de valores, de culturas que se entrelaçam 

para formarem novas formas de comportamento. Através da pesquisa será 

possível identificar esses processos que caracterizam um local na sua relação 

com o sujeito formando e sendo formado através de uma relação dialética de 

ensino e aprendizagem.  

Palavras-chave: Praia, Lazer, aprendizado.  
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CÓDIGO: HS0797 

TÍTULO: APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LE MEDIADA POR 

COMPUTADOR: O DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA ESCRITA USANDO 

O GOOGLE DOCS E VOICE THREAD 

AUTOR: DIÊGO CESAR LEANDRO 

ORIENTADOR: JANAINA WEISSHEIMER  

Resumo:  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), já incorporadas a várias 

áreas do conhecimento, também podem auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras (LE). Para incrementar este processo, é 

possível selecionar certas ferramentas baseadas na web 2.0, cuja proposta é a 

interação, o compartilhamento de conteúdo. O Google Docs possibilita refinar a 

produção escrita de aprendizes de LE; permite a criação textual coletiva, na 

qual, além de autores, os indivíduos são editores do trabalho do outro, numa 

contínua reformulação do texto na LE. O foco passa do produto, o texto final, 

para o processo de escrita. Já o Voice Thread garante exposição à LE em 

termos de produção oral, uma vez que o aluno deve se valer de suas 

habilidades com a língua falada para discutir uma variedade de assuntos. 

Ambas as ferramentas estimulam a utilização da LE em um enriquecedor 

processo de reflexão sobre seu uso, útil para professores e alunos. O objetivo 

deste trabalho é, pois, reportar um estudo em andamento, envolvendo os 

licenciandos de inglês como LE da UFRN. Pretende-se investigar o 

comportamento cognitivo desses indivíduos enquanto praticam a escrita e a 

oralidade em língua inglesa, atentando para o tipo de interação entre os co-

autores e a natureza das edições, no caso do Google Docs, e para o 

desenvolvimento da fluência e da acurácia no desempenho oral, no caso do 

Voice Thread.  

Palavras-chave: TICs. Ensino e aprendizagem de LE. Habilidade escrita e oral.  
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CÓDIGO: HS0798 

TÍTULO: OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM E A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR 

AUTOR: DRIELY LOPES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

“As inteligências múltiplas na construção do conhecimento: o alicerce do 

aprendizado”, pesquisa (PIBIC) em andamento que reflete sobre os peocessos 

de Aprendizagem Significativa através da Teoria das Inteligências Múltiplas. 

Analisa-se os processos de ensino e de aprendizagem por considerá-los 

importantes para o desenvolvimento dos currículos bem como para os 

aprendizes, além de possibilitarem estratégias valorizadoras das inteligênias 

múltiplas. A fundamentação teórica pautou-se nas abordagens de Howard 

Gardner (1994; 1995), Vygotsky (1993; 1994) e Ausubel (1980) 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 através de uma pesquisa 

bibliográfica e documental. Essas teorias trazem uma proposta de inovação por 

expor diversas formas de desenvolvimento das habilidades e capacidades dos 

aprendizes. O estudo, de caráter inicial, pretende sistematizar as bases 

epistemológicas da Teoria das Inteligências Múltiplas e da Teoria da 

Aprendizagem Significativa além de dialogar com teorias e métodos propostos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais os quais visam à construção de 

caminhos para o desenvolvimento de práticas educativas mais eficientes em 

que o aluno exerça atividades que levam a aquisição do conhecimento de 

forma crítica e reflexiva, constituindo, assim, a Aprendizagem Significativa.  

Palavras-chave: Construção do conhecimento. Inteligências múltiplas  
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CÓDIGO: HS0799 

TÍTULO: Qualidade de vida na terceira idade: A repercussão de um trabalho de 

grupo na saúde biopsicossocial. 

AUTOR: LUCIANA DA SILVA REVORÊDO 

ORIENTADOR: KATIE MORAES DE ALMONDES  

Resumo:  

O Brasil está passando por um processo de envelhecimento de sua população. 

O processo de envelhecimento acarreta mudanças físicas, psicológicas e 

sociais no indivíduo. Entre as mudanças físicas está a alteração do padrão do 

ciclo sono- vigília em quantidade e qualidade, que afetam mais da metade dos 

adultos acima de 65 anos de idade. Entre as mudanças psicológicas mais 

freqüentes que acometem os idosos está a Depressão que está relacionada às 

mudanças sociais que acometem os idosos como a aposentadoria, as perdas 

diversas, diminuição dos contatos sociais, entre outros aspectos. Em face 

dessas mudanças biopsicossociais, o processo de envelhecimento se torna 

uma etapa estressora e ansiogênica do desenvolvimento. Trabalhos com 

grupos surgem como uma ferramenta importante para promover a qualidade de 

vida em idosos com repercussões biopsicossociais. Dessa forma é que se 

justifica a proposta desta pesquisa. Avaliar os efeitos de intervenções grupais 

para idosos, em variáveis como a qualidade de sono, a depressão, a 

ansiedade, o estresse e a qualidade de vida, antes e após intervenção.  

Palavras-chave: idosos; qualidade de vida; intervenção cognitivo 

comportamental; sono.  
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CÓDIGO: HS0800 

TÍTULO: Pigmentos minerais e suas possibilidades de uso em artes visuais 

AUTOR: MARIA DE LOURDES SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DO MAR VAZQUEZ Y MANZANO  

Resumo:  

TÍTULO: Pigmentos minerais e suas possibilidades de uso em artes visuais 

ALUNO: Maria de Lourdes Silva 

ORIENTADOR: Maria do Mar Vázquez y Manzano  

RESUMO:  

Neste trabalho, aborda-se o mapeamento de alguns pigmentos minerais que 

ocorrem no Estado do RN. Descrevem-se suas localizações fazendo uma 

análise do seu uso histórico, e sua utilização para fins artísticos. A metodologia 

consistiu da coleta, caracterização e localização georreferenciada de pimentos 

minerais do RN. Também realiza-se entrevistas por e-mails, telefone e 

presencialmente com os artistas Nilton Xavier, Jomar Jackson, Marlene 

Almeida e Ana Antunes, residentes nos Estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba, que utilizaram ou ainda usam esses pigmentos minerais em suas 

obras. A análise do processo artístico e manufatura de tais pigmentos 

evidenciam as possibilidades de sua utilização nas artes visuais. Através de 

uma sistematização de dados e revisão bibliográfica do assunto, torna-se 

expressiva a incidência da matéria-prima no Estado do RN, bem como a 

variedade de matizes cromáticas e a originalidade de suas cores. Este trabalho 

está em andamento e será aprofundado na ocasião da defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso da autora desta pesquisa.  

Palavras-chave: pigmentos minerais, RN, artes visuais, contexto histórico, 

artistas.  
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CÓDIGO: HS0801 

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO MARKETING AMBIENTAL NA DECISÃO DE 

COMPRA DOS CONSUMIDORES 

AUTOR: SUZANA MELISSA DE MOURA MAFRA 

ORIENTADOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO  

Resumo:  

O comportamento de compra do consumidor 

cultural, social, pessoal, psicológica, 

ambiente – tema hoje de grande relevância. Nesta perspectiva, o presente 

trabalho objetiva analisar a opinião de consumidores natalenses a respeito da 

influência do marketing ambiental no processo de decisão de compra. A 

metodologia utilizada consiste na revisão da literatura sobre comportamento de 

compra e aplicação de uma entrevista semi-estruturada com consumidores, 

sendo desta forma uma pesquisa qualitativa. A pesquisa revela que o 

marketing ambiental possui uma grande influência na decisão de compra dos 

consumidores que passam a associar a marca da empresa a exemplo de 

responsabilidade social e tornam-na sinônimo de qualidade. Por fim, conclui 

que as estratégias de marketing ambiental utilizadas pelas empresas têm 

grande influência na decisão de compra dos consumidores principalmente 

quando são apresentados dados concretos de preocupação da empresa com o 

meio ambiente, como número de árvores plantadas por produto vendido ou 

projetos de ação ambiental apoiados pela empresa.  

Palavras-chave: Marketing; ambiental; consumidor.  
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CÓDIGO: HS0806 

TÍTULO: Avaliação do apoio social e de sintomas de depressão em genitoras 

de bebês prematuros 

AUTOR: DANIELE DE SOUZA PAULINO 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: MAIHANA MAIRA CRUZ DANTAS  

Resumo:  

O nascimento prematuro, acompanhado de características comuns ao 

puerpério, tem sido abordado pela literatura como estando associada a altos 

índices de sintomatologia depressiva materna. Neste contexto, o apoio social 

tem sido retratado como um aspecto que trás benefícios não só para genitora 

como também para relação mãe-bebê. Mediante o exposto, o presente trabalho 

objetiva investigar se existe relação entre apoio social e sintomas de depressão 

em 60 mães de recém-nascidos pré-termos hospitalizados em dois hospitais de 

referência para gestação de alto-risco, situados no Município de Natal-RN. A 

coleta de dados teve como base a aplicação de um Questionário 

Sóciobiodemográfico, da Escala de Apoio Social e da Escala de Depressão 

Pós-parto de Edimburgo. Assim, para análise dos dados foram realizadas 

estatísticas descritivas e utilizado o teste de correlação de Spermann (p < 

0,05). Como resultados parciais foi constatado que as participantes 

entrevistadas tinham idade média de 28 anos, 46,7% apresentaram tempo de 

escolaridade de 9 a 11 anos, e 81,7% eram casadas ou tinham união estável. 

Além disso, a sintomatologia de depressão teve correlação negativa de 

intensidade moderada com o escore total de apoio social. Destaca-se, portanto, 

a importância do apoio social como um potencial fator de proteção para 

sintomas depressivos das genitoras nesse contexto de crise.  

Palavras-chave: Apoio Social; Sintoma depressivo; Pré-termo.  
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CÓDIGO: HS0810 

TÍTULO: O drama de Hilda Hilst: Comparações entre "O rato no muro" e "O 

novo Sistema" 

AUTOR: ANA CATARINA POPOWICZ DE PAULA 

ORIENTADOR: ROSANNE BEZERRA DE ARAUJO  

Resumo:  

Hilda Hilst (1930 – 2004) explorou diversos gêneros dentro de suas produções 

literárias, escrevendo poemas, contos, crônicas, romances e peças teatrais. 

Este trabalho tem por objetivo explorar o seu teatro, que foi escrito durante o 

auge da Ditadura Militar nos anos de 1967 a 1969, e que continuou inédito, em 

sua maioria, durante décadas após sua criação, sendo produzido assim um 

acervo que trata de temas comuns e com uma finalidade que leva o público 

não ao entretenimento fugaz, mas sim à reflexão de acontecimentos relevantes 

dessa época. Apesar da classificação dessas obras como peças dramáticas, a 

autora provoca uma mistura ao incluir características da prosa e da poesia em 

seu teatro, o que demonstra a estética de Hilst como original e espontânea. 

Utilizaremos duas peças, “O rato no muro” (1967) e “O novo sistema” (1968), 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 ela em que há 

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 iremos explorar este teatro que permaneceu desconhecido da crítica e da 

sociedade, abrindo-o às novas leituras e análises.  

Palavras-chave: Hilda Hilst. Teatro. Repressão. Sistema.  
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CÓDIGO: HS0811 

TÍTULO: A Atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em Currais Novos, RN 

AUTOR: RAUANE DHARLLY SILVA 

ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA  

Resumo:  

Após 21 anos de vigência do Estatuto da Criança, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança (CMDCA) continua com grandes dificuldades para cumprir 

sua missão. Investigando-se as reais dimensões dessa questão, é nosso 

propósito obter melhor compreensão do processo de acompanhamento das 

ações nesse campo. Realizando um estudo exploratório-descritivo, utilizamos 

entrevistas semiestruturadas com os conselheiros, e observação in loco, 

participando das reuniões oficiais. Deparamo-nos com a completa inatividade 

do CMDCA, por quase dezoito meses sem funcionamento, numa afronta à 

legislação. Em 2009, nomeados novos conselheiros, tinham eles a 

preocupação maior de organizar ações que credenciassem o município a obter 

o “Selo UNICEF/Município Aprovado”. Hoje o Conselho continua enfrentando 

dificuldades pela absoluta ausência dos conselheiros nas reuniões. Essa 

postura é comprometedora do desenvolvimento das políticas públicas de 

promoção e defesa dos direitos das crianças. E afeta o funcionamento de 

outras instituições que integram o “Sistema de Garantia de Direitos”, como o 

Conselho Tutelar. Doravante, espera-se que o Conselho de Direitos torne-se 

mais efetivo para exercer o papel institucional que lhe cabe, cumprindo a 

expectativa da sociedade.  

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes, Conselho de Direitos, ECA.  
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CÓDIGO: HS0815 

TÍTULO: A OBJETIVIDADE E A NÃO-OBJETIVIDADE DO MATERIAL 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OFERECIDO PELA EaD. 

AUTOR: RICHIENNE THAINARA DE AZEVEDO CAVALCANTE 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS  

Resumo:  

Como sabemos, a EaD (Educação a Distância) vem crescendo cada vez mais 

no Brasil e no mundo. Para muitos, esta modalidade é apenas uma separação 

física entre aluno e professor. O principal elo entre esses dois personagens de 

igual importância é o material didático-pedagógico impresso, além, é claro, do 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Por ser, ainda, o principal mediador 

e de grande importância para o aprendizado do aluno, o material didático-

pedagógico impresso é o tema e objeto desse trabalho, em que discute a 

objetividade e a não-objetividade na abordagem do conteúdo. Para discutir 

sobre o uso desse material pelo aluno foi aplicado um questionário com os 

alunos do curso de Geografia da modalidade a distância do polo UAB Caicó 

(RN). A partir das sistematização das informações é possível analisar as 

principais dificuldades encontradas pelos alunos da EaD ao utilizarem no 

material didático-pedagógico impresso oferecido pelo curso de Geografia a 

distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Educação a Distância; Curso de Geografia; Material didático 

impresso.  
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CÓDIGO: HS0816 

TÍTULO: A USUCAPIÃO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO 

PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO DAS QUINTAS - 

NATAL/RN 

AUTOR: THIAGO AURÉLIO DE FREITAS BRANDÃO 

ORIENTADOR: DIOGO PIGNATARO DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: FELIPE THÉ BONIFÁCIO DE MELO FREIRE  

Resumo:  

Visa expor os resultados das pesquisas iniciais da Ação Associada 

Regularização Fundiária no Município de Natal, como ação de ensino, pesquisa 

e extensão, com vistas a concretizar a pacificação social por meio da 

concretização do direito de propriedade, tal como encartado nos diplomas 

legais pátrios. Traz ao exame majoritário a possibilidade da emissão do título 

gerando a menor onerosidade possível aos moradores tendo em vista a 

constatação, in locus, da carência financeira dos mesmos. Assim, analisa a 

validade jurídica da transmissão das terras, a incidência do Imposto 

Transmissão Inter Vivos e do Imposto de Transmissão Causa-Mortis e Doação, 

bem como a viabilidade da usucapião em tais casos.  

Palavras-chave: Regularização Fundiária. Bem de Sucessão. Usucapião.  
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CÓDIGO: HS0817 

TÍTULO: A Associação Nacional de História (ANPUH) como agência 

formadora: as ideias sobre ensino de História no Brasil 1981 - 2009. 

AUTOR: WENDELL DE OLIVEIRA SOUZA 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O projeto de pesquisa PVC2380-2010 - Espaços da História, espaços de 

identidades: ensino, patrimônio, memória está sendo orientado pela professora 

Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira sob o título de “A Associação Nacional 

de História (ANPUH) como agência formadora: as ideias sobre ensino de 

História no Brasil 1981-2009”. 

Este projeto visa pesquisar, sistematizar e divulgar as ideias que orientaram as 

ações empreendidas pela ANPUH sobre o ensino de História no período de 

1981 a 2009, problematizando-as na contemporaneidade, no que concerne a 

composição de uma "Didática da História", a luz de alguns teóricos atuais como 

Jörn Rüsen e Ivo Matozzi. Quer-se também, analisá-las no que diz respeito a 

construção de identidades do profissional de História, do docente e do discente 

comparando com as ideias de teóricos atuais. 

Para isso faz-se necessário analisar a atuação da Associação Nacional de 

História no que diz respeito ao profissional de História e ao docente, por meio 

dos, documentos oficiais e principais publicações da entidade, específicos 

sobre ensino de História. 

Outro recurso que nos apropriaremos é o da entrevista com atores sociais 

desta associação, analisando as representações deles sobre esses mesmos 

temas.  

Palavras-chave: ANPUH,Ensino de História,Jörn Rüsen e Identidade do 

Historiador  
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CÓDIGO: HS0818 

TÍTULO: Avaliação de sintomas de ansiedade em mães de bebês prematuros 

hospitalizados 

AUTOR: DAYANY RIBEIRO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: MAIHANA MAIRA CRUZ DANTAS 

CO-AUTOR: DANIELE DE SOUZA PAULINO  

Resumo:  

O nascimento prematuro é caracterizado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), por ocorrer antes de completar 37 semanas de gestação. Este tipo de 

nascimento, seguido da hospitalização do bebê em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIN) tem sido abordado na literatura como um evento 

potencialmente estressor, que pode vir ocasionar danos a saúde psíquica da 

genitora e a relação mãe-bebê. Mediante o exposto o presente trabalho tem 

como objetivo investigar a prevalência de sintomas de ansiedade em mães de 

recém-nascidos prematuros hospitalizado. Trata- se de um estudo descritivo de 

corte transversal, que teve como participastes 36 mães acompanhantes de 

recém nascidos pré-termo hospitalizados na UTIN de dois hospitais de 

referência para gestação de auto-risco, situados no Município de Natal-RN. 

Para realização da coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos 

e protocolos: questionário sóciobiodemográfico, a fim de caracterizar a amostra 

investigada, e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Como 

resultado foi constatado que em 92% das mães apresentaram intenso sintoma 

de Ansiedade-Estado e 86% de Ansiedade-Traço. Salienta-se que a alta 

prevalência dos sintomas de ansiedade pode estar associada à limitação deste 

estudo referente ao reduzido número amostral. Todavia, esta pesquisa reflete a 

importância de intervenções direcionadas para saúde psíquica materna no 

referido contexto de crise.  

Palavras-chave: Ansiedade; Pré-termo; Prevalência  
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CÓDIGO: HS0820 

TÍTULO: A PARTICIPACÃO DOS PARTICULARES NO PODER PÚBLICO 

AUTOR: PRISCILA QUEIROZ DE HOLANDA 

ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA 

CO-AUTOR: LUCAS JOSÉ BEZERRA PINTO  

Resumo:  

A Constituição firma um pacto com todos os cidadãos por meio do qual garante 

que serão cumpridos os objetivos fundamentais com a implementação dos 

direitos fundamentais; admitindo, noutro pórtico, que os particulares têm uma 

grandiosa função nesse empreendimento, uma vez que somente eles 

possuem, em sua livre iniciativa, a possibilidade de dinamizar e catalisar as 

funções outrora do Estado. Para isso, a Constituição faz abdicar o Estado de 

parcela de seu poder, delegando determinadas funções essenciais às 

entidades privadas para que essas, autonomamente ou patrocinadamente, 

dêem prosseguimento aos fins cominados constitucionalmente. Rende-se, pois, 

a Constituição às possibilidades muito mais efetivas dos particulares, sem 

olvidar do estabelecimento de limites a sua atuação, através de normas que os 

regem, bem como de finalidades que os envolvem.  

Palavras-chave: particular, poder publico, Estado  
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CÓDIGO: HS0824 

TÍTULO: Educação do campo: escolarização em assentamentos do RN 

AUTOR: RAMIRO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR 

ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO 

CO-AUTOR: CLAUDIA JULIETTE DO NASCIMENTO ARAÚJO  

Resumo:  

O projeto "Educação do campo: escolarização em assentamentos do RN" tem 

por objetivo fazer o levantamento das formas de organização das escolas 

presentes no recorte percentual de pesquisa dos assentamentos rurais do 

estado do Rio Grande do Norte bem como procurar descrever a dinâmica que 

envolve a participação dos assentados na organização política do 

assentamento a partir da sua relação com a escola. A ênfase está no papel 

exercido pelos assentados que tiveram acesso ao conteúdo escolar como 

representantes da comunidade no contato com instituições públicas e privadas 

na busca de melhoria das condições de vida para os assentamentos rurais. 

A metodologia reuniu elementos de informações quantitativas do banco de 

dados do INEP. O processo de pesquisa envolveu observação direta, 

realização de entrevistas com as famílias assentadas e análises comparativas 

das informações, bem como o cruzamento com informações contidas em 

registros documentais. Ao término da pesquisa ficou claro a importância das 

políticas públicas voltadas para a promoção da educação de qualidade dentro 

dos assentamentos rurais, espaços que potencializam a participação e a 

transformação da realidade social das famílias assentadas. Este projeto faz 

parte do levantamento de dados efetuado pelo Projeto INCRA - Ambiental 

(INCRA RN 2007-2009) em 33 assentamentos do RN, organizado em um 

banco de dados para aperfeiçoar as possibilidades de análise.  

Palavras-chave: Assentamentos rurais, educação, política e desenvolvimento.  

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0828 

TÍTULO: O espaço construído e a verticalização em Flat: o comércio imobiliário 

no bairro de Ponta Negra em Natal 

AUTOR: ADRIANO CLAUDIO SOUZA DE LIMA 

ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA 

CO-AUTOR: VINICIUS MERESSIEV MELO DE  

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. Caracterizando a 

estruturação de um novo ideal imobiliário em Ponta Negra, voltado a permitir a 

ocupação de lotes para fins diversos, os flats podem ser utilizados para fins 

comerciais, para o setor de serviços como também para moradia não 

permanente. Portanto, através deste trabalho busca-se encontrar respostas 

com relação aos seguintes questionamentos: como se caracterizam os 

processos de aquisição de lotes para construção dos condomínios em flat? 

Como estes empreendimentos afetam na organização espacial da cidade 

através do turismo, contribuindo para a vinda do turista estrangeiro? E quais as 

consequências socioespaciais a população terá com a inserção desse 

processo no bairro de Ponta Negra?  

Palavras-chave: Verticalização; Flat; Ponta Negra; Especulação imobiliária; 

Urbanismo;  
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CÓDIGO: HS0829 

TÍTULO: Turismo praticado em Natal: Análise do efeito transbordamento e a 

empregabilidade 

AUTOR: TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MEDEIROS 

ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO 

CO-AUTOR: RAFAEL VICTOR DE MELO SILVA  

Resumo:  

O objetivo do presente trabalho é mostrar o andamento da pesquisa sobre: 

Turismo praticado em Natal: Análise do efeito transbordamento e a 

empregabilidade, com o propósito de investigar os empregos relacionados com 

o turismo, se há migração devido a tal atividade, além de investigar o 

trasbordamento desse efeito. Os procedimentos utilizados foram referências 

bibliográficas e levantamento de dados secundários, podendo notar a relação 

direta entre turismo e empregabilidade, visto que o turismo tem sido uma 

atividade significadamente geradora de emprego e renda. De acordo com os 

dados analisados notamos que os cargos mais altos têm significativo número 

de origem de funcionários de outros estados e de origem internacional. No 

entanto, no que diz respeito a cargos de baixa remuneração, 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, independente do cargo, dos interiores do estado. O que de certa 

forma, acarreta um transbordamento ou até migração desses funcionários. No 

que diz respeito à geração de emprego, notamos também que as atividades 

informais no setor de turismo estão criando um grande número de empregados 

e estão crescendo até mais do que o emprego formal, Segundo um estudo do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizada entre 2002 e 2006.  

Palavras-chave: Turismo, empregabilidade, transbordamento.  

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0830 

TÍTULO: SOM DA CIÊNCIA: O PHI CONDUTOR AUTOR: ARTUR PESSOA 

PORPINO DIAS ORIENTADOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA  

Resumo:  

Seja um segmento de reta dividido de forma desigual, essa divisão é áurea se 

a razão da maior parte pela menor, igualar a divisão do todo pela parte maior. 

Tal proporção também é designada como Número Áureo, cuja constante é 

representada pela letra phi, aproximadamente, 1,618.  

Após uma revisão do phi na Matemática, Biologia e outras Artes, enfocamos 

seu uso na Música: um campo vasto, que tem sido objeto de pesquisa. 

RANGEL (1995) analisou o Prelúdio e Fuga No.8 do Cravo Bem Temperado, 

de Bach. SANTIAGO (2002) também analisou a ocorrência de phi e nos 

Ponteios de Guarnieri. HOWAT (1986) apresentou amplo estudo de proporções 

em Debussy. Dele separamos a análise de Clair de Lune, para ilustrar em 

vídeo: um piloto da série com autores correlatos.  

Usualmente, gráficos em papel são peculiares na diagramação analítica. Nossa 

pesquisa inova, usando visualizadores de estruturas musicais, disponíveis em 

aplicativos musicais. Assim, o material didático se torna mais dinâmico e 

percebemos mais facilmente relações de phi na estrutura composicional.  

Um conjunto dessas análises fomenta o imaginário de estudantes e estudiosos, 

oferecendo uma visão global de metas composicionais. Também contribui com 

critérios interpretativos, aclarando relações na estruturação musical. Ademais, 

pode ser utilizado como facilitador do estudo interpretativo, permitindo ao 

instrumentista uma visão global da obra a ser trabalhada.  

Palavras-chave: Análise Musical, Material Didático, phi, Proporção Áurea, 

Tecnologia  
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CÓDIGO: HS0833 

TÍTULO: Narrativas autobiográficas: reflexões sobre a escrita de si como 

dispositivo de avaliação. 

AUTOR: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI 

PASSEGI  

Resumo:  

A escrita de si como dispositivo de avaliação na graduação possibilita uma 

formação intelectual crítica e reflexiva, na medida em que permite ao seu autor 

uma reflexão autobiográfica de suas experiências, bem como, a ressignificação 

a partir do distanciamento de si, colocando-se no lugar de avaliador do seu 

próprio processo. A pesquisa “Escrita de si: formação e (auto)avaliação na 

graduação” tem como objetivo promover nos alunos uma reflexão sobre o 

próprio processo de aprendizagem de maneira subjetiva e ao mesmo tempo 

social. A metodologia que esta sendo utilizada é grupos de discussões com 

alunos da UFRN, que elaboraram memoriais, ensaios e portfólios. Nos 

resultados expostos, os alunos discorreram sobre a satisfação em trabalhar 

com um instrumento de avaliação subjetivo e reflexivo que lhes permite 

escrever sobre a sua própria história de vida, tomando consciência do que lhes 

constituiu quanto pessoa, e ao mesmo tempo, de se tornar um avaliador 

externo que necessita da distância de si mesmo para poder refletir de forma 

crítica sobre como essas experiências foram transformadoras na constituição 

da sua subjetividade. Assim, a avaliação por meio das narrativas 

autobiográficas desponta como uma forma de investigar como as 

representações de si são compreendidas pelos graduandos, bem como 

aprofundar o entendimento sobre as diversas formas de pensar e internalizar 

saberes conceituais e práticos que são excluídos durante o processo de 

avaliação tradicional.  

Palavras-chave: Narrativas autobiográficas, escrita de si, avaliação e reflexão  
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CÓDIGO: HS0834 

TÍTULO: PERFIS DOS MEMBROS DA ACADEMIA DE NORTE-RIO-

GRANDENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

AUTOR: DIEGO ALEJANDRO DE MENDONÇA FREIRE 

ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO 

CO-AUTOR: MARCIA JOSIENNE MONTEIRO CHACON  

Resumo:  

Estudar a história nos permite entender questões sociais, políticas e 

econômicas de um local ou de um grupo de pessoas, o que determina sua 

identidade e alguns valores. Dessa forma, o resgate e a preservação da 

história são relevantes para a formação profissional. Como instituição que visa 

a transmissão de conhecimentos e o desenvolvimento do espírito crítico, a 

Academia entra no cenário, uma vez que auxilia no desenvolvimento da ciência 

e na formação profissional. Assim, o propósito do estudo foi investigar a história 

da academia norte-rio-grandense de ciências contábeis e de seus membros 

acadêmicos. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório, com base em 

pesquisa bibliográfica, levantamento e documental, através da coleta de 

informações em livros históricos, em bibliografia específica e aplicação de 

entrevistas com os acadêmicos. A Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências 

Contábeis, criada em 1977, com 40 cadeiras/patronos/membros, viveu sua 

plenitude na primeira década de atividade plena, entretanto , com a criação do 

Conselho Regional de Contabilidade na capital e o falecimento de alguns 

membros, acabou por desativar suas atividades. Esses membros figuram como 

importantes contabilistas da região, que ocuparam posições políticas, ou foram 

professores da UFRN ou prestaram relevantes serviços para a Contabilidade. 

Devido às dificuldades na grafia dos livros e arquivos da ANRGCC, 

impossibilitou-se a criação do perfil de todos os 40 membros.  

Palavras-chave: Historia. Ciências Contábeis. Academia. Rio Grande do Norte. 

Educação.  
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CÓDIGO: HS0835 

TÍTULO: PRESERVAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS 

AUTOR: GESIANE FERREIRA BEZERRA 

ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: VALDETE HONORATO DOS SANTOS  

Resumo:  

Apresenta considerações sobre a preservação digital de documentos como 

uma forma de garantir que a informação digital permaneça acessível por um 

longo tempo e com qualidades para possibilitar a sua interpretação no futuro 

através de uma plataforma diferente da utilizada no momento da criação da 

informação. Enfoca como a constante evolução da tecnologia causa a 

obsolescência tecnológica dos diferentes tipos de suportes digitais de 

armazenamento para as organizações que dependem da informação digital 

que produzem. Ressalta a relevância da preservação digital e conservação de 

documentos como um conjunto de ações responsáveis por garantir o acesso 

contínuo à informação por um longo prazo, assim como a acessibilidade a este 

tipo de informação. Utiliza pesquisas bibliográficas e digitais que tratam sobre o 

assunto, para que assim, seja possível o embasamento teórico e metodológico 

do tema em questão. Considera que, a preservação digital é uma atividade 

responsável por garantir que a comunicação entre um emissor e um receptor 

aconteça ao longo do espaço e do tempo, através das estratégias de 

preservação digital de documentos. Constata que a preservação digital de 

documentos pode ser entendida como um processo de alta relevância para a 

sobrevivência adequada de determinada instituição que necessite tomar 

decisões, recuperar ou preservar informações importantes para o andamento 

do negócio, pois necessita de métodos específicos e técnicas adequadas para 

cada tipo de formato e mídia.  

Palavras-chave: Informação digital. Preservação de documentos.  
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CÓDIGO: HS0839 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO EM REDE: uma abordagem sobre a espacialidade dos 

polos de ensino à distância da UFRN pelo território potiguar 

AUTOR: BRUNO LOPES DA SILVA 

ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA  

Resumo:  

Atualmente o conhecimento é difundido não só através da modalidade de 

ensino presencial, mas, também, por meio da educação à distância viabilizada 

pelas tecnologias de comunicação e informação tais como a internet. Dentro 

desse contexto, o objetivo principal deste trabalho é analisar a espacialidade 

das redes de ensino à distância formadas pelos polos da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte existentes no território potiguar. Para isto, será 

necessário montar uma base teórico-metodológica que auxiliará na obtenção 

de informações e na estruturação do trabalho como um todo. Este 

embasamento por sua vez, será norteado por uma pesquisa bibliográfica, uma 

pesquisa documental e uma pesquisa de gabinete. Embora seja uma temática 

que para muitos se restrinja ao caráter educativo ou pedagógico, nesta 

pesquisa, por exemplo, procurar-se-á geograficizar esse assunto tendo em 

vista que o enfoque central da discussão será a espacialidade das redes de 

ensino. Dessa forma, será possível avaliar o alcance espacial da Educação à 

Distancia da UFRN, bem como a tipologia de seus fluxos informacionais, 

permitindo consequentemente, conhecer melhor a maneira pela qual se 

configura a espacialidade dessas redes de ensino em âmbito estadual. No total 

são 12 polos espalhados pelo estado, os quais estão articulados em rede e 

instalados em Nova Cruz, Parnamirim, Extremoz, Lajes, Currais Novos, Caicó, 

Macau, Grossos, Mossoró, Martins, Marcelino Vieira e Luís Gomes.  

Palavras-chave: Espacialidade; Redes de ensino; Polos da UFRN.  
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CÓDIGO: HS0840 

TÍTULO: O Material Didático-Pedagógico Impresso na Educação a Distância 

(EAD): Sob o olhar do aluno. 

AUTOR: ELÂINE FERNANDES DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS  

Resumo:  

É pertinente e precisa a importância que o Material Didático-Pedagógico 

Impresso (MDI) exerce na vida acadêmica de um aluno inserido em um curso a 

distância. A ausência física do professor faz com que a necessidade pela 

linguagem escrita seja maior e, consequentemente, melhor. Com base nesta 

premissa, este trabalho visa apresentar questões relacionadas à 

interdisciplinaridade, comunicação, flexibilidade e interatividade que os 

materiais impressos apresentam, considerando às opiniões e críticas 

abordadas pelos alunos. Para coletar os dados, foi realizada, junto aos alunos 

do curso de Geografia a distância da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), pólo Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Martins-RN, uma 

pesquisa online, através de um questionário, como também, consultas 

bibliográficas, objetivando saber, entre outros aspectos, se o material impresso 

permite relacionar o contexto do aluno ao conteúdo, levando-se em 

consideração as suas experiências e vivências, para a construção de 

conhecimentos. Foi dada prioridade a importância do material e, 

principalmente, a opinião dos alunos inseridos nesta modalidade, e que 

necessitam dos mesmos para garantir um bom desempenho. A partir desse 

estudo, pode-se inferir que o material impresso, atrelado aos demais recursos, 

como digitais, audiovisuais, constitui-se em ferramentas significativas, sendo 

fundamentais para assegurar e/ou melhorar a potencialidade que a Educação a 

Distância (EaD) vem exercendo nos últimos anos.  

Palavras-chave: Educação a Distância; Material Impresso; Curso de Geografia.  
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CÓDIGO: HS0846 

TÍTULO: Tendências Estruturais da Economia Potiguar: Mudanças e 

permanências desde a decadência da cultura algodoeira até o início do novo 

milênio (1970- 2006) 

AUTOR: JACKELINE MOREIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO  

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 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. 

Nas relações interestaduais, o estado apresentou déficit. No tocante as 

exportações, o estado teve uma baixa participação nas exportações brasileiras. 

Em síntese, a economia potiguar funcionou a partir de uma lógica de enclave, 

onde as principais atividades econômicas possuíam baixa integração.  

Palavras-chave: Evolução econômica, mudança na estrutura produtiva  
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CÓDIGO: HS0850 

TÍTULO: Reflexão, analise e pesquisa de frases jazzísticas executadas ao 

violão. AUTOR: EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: EZEQUIAS OLIVEIRA LIRA  

Resumo:  

Nos métodos dedicados ao estudo da improvisação, é comum a abordagem de 

escalas e arpejos com a orientação do uso da técnica de palheta para guitarra 

elétrica, no entanto, não podemos afirmar o mesmo para o violão, que utiliza a 

técnica de execução com os dedos da mão direita (p.i.m.a). Portanto, a 

principal intenção deste trabalho é a realização de um estudo que apresenta 

resoluções técnicas na execução das frases jazzísticas ao violão, possibilitando 

a aplicação automática funcional das escalas e arpejos no momento da 

improvisação.  

Exemplo : ao executar um arpejo na guitarra elétrica, geralmente utiliza-si a 

técnica “sweep” onde o guitarrista desliza a palheta nas cordas, tocando 

rapidamente uma nota após a outra sincronizando palheta e dedos. Porem, no 

violão existe meios diferentes de executar um arpejo com sonoridade e eficácia 

semelhante à técnica “sweep” utilizando os dedos(p,i,m,a) da mão direita.  

Palavras-chave: violão, improvisação, técnicas, jazz, escalas, arpejos.  

 

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0852 

TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA - ANÁLISE NO 

CONTEXTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

AUTOR: FABRIZIA PESSOA SERAFIM 

ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES  

Resumo:  

O presente trabalho analisa os aspectos jurídico-positivos da democratização 

das relações entre os Estados e os indivíduos, perpassando disposições sobre 

o tema presentes nos tratados internacionais sobre Direitos Humanos, na 

Constituição Federal de 1988 e de forma generalista na legislação 

infraconstitucional a fim de se debruçar especificamente sobre a análise da 

administração pública democrática no contexto da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Utilizou-se como ferramenta 

metodológica a pesquisa teórico-empírica, na medida em que se buscaram 

subsídios não apenas nas obras de diversos especialistas do direito 

administrativo e da filosofia do direito para analisar a acepção jurídica da 

participação popular, na lei posta, mas também procurou analisar a eficácia 

social da aplicação dessa forma específica de exercício da democracia direta 

no direito energético brasileiro, a partir de decisões jurisprudenciais e dados 

estatísticos fornecidos por instituições públicas e privadas.  

Palavras-chave: Direito Administrativo. ANP. Democracia.  
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CÓDIGO: HS0853 

TÍTULO: Gravidez Tardia: bem-estar subjetivo em usuárias de unidades de 

saúde de Natal/RN 

AUTOR: KADIDJA SUELEN DE LUCENA SANTOS 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: MARIA AURELINA MACHADO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

No Brasil, algumas mulheres, 10% das gestantes, optam por engravidarem 

com 35 anos ou mais (gravidez tardia). Já em Natal o índice aproximado é 11% 

(SINASC, 2009). A proposta do projeto é 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 com idade entre 20 

e 34 anos (grupo B) obtida em Unidades de Saúde. Os instrumentos utilizados 

foram um Questionário e a Escala de Bem-Estar Subjetivo. Já foram 

entrevistadas as gestantes dos Distritos Leste e Oeste (36 gestantes/grupo). 

Sobre os resultados a média da idade das gestantes tardias foi de 37,2 anos, e 

27,4 anos para as gestantes jovens. No grupo A 50% concluíram o ensino 

médio e no B 52,7%. Entre as tardias e as jovens, 30% e 44%, 

respectivamente, não tinham nenhuma renda. A metade das gestantes dos 

dois grupos vive em união consensual. A profissão do lar apresentou maior 

incidência (30,5% - A e 38,9% - B). A maioria não planejou a gravidez (72,2% - 

A e 52,8% - B). Os índices do bem-estar subjetivo foram semelhantes nos 

grupos, sendo que a média dos afetos positivos foi um pouco maior nas 

gestantes jovens (70,5 - B e 64,8 - A). Nos afetos negativos as médias foram 

próximas (A: 53; B: 54,7), o que se observou também nas médias da satisfação 

com a vida (tardias: 46,5; jovens: 48,4). Esses resultados do BES sugerem 

uma tendência à homogeneidade nos grupos.  

Palavras-chave: Gravidez tardia, Bem-estar subjetivo, Unidades de saúde.  
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CÓDIGO: HS0856 

TÍTULO: Adaptação do Millon Clinical Multiaxial Inventory - III para o Brasil 

AUTOR: ELENI DE ARAÚJO SALES 

ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI 

CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA  

Resumo:  

Esse estudo trata da tradução e adaptação de um instrumento de avaliação 

psicopatológica da personalidade para o contexto brasileiro. Esse instrumento 

é o Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III), que já foi traduzido, mas 

ainda está em fase de adaptação para o Brasil. O objetivo principal do trabalho 

é verificar as condições de tradução e adaptação do instrumento, visando 

garantir a fidedignidade e eficácia de tal procedimento. Foram aplicados 1610 

protocolos em uma amostra separada entre grupo clínico e não clínico. Em 

alguns casos, a aplicação se deu de modo individual, com um profissional ou 

estudante de Psicologia aplicando e ditando os itens, e, em outros, foi feito de 

forma coletiva, e os próprios sujeitos responderam ao MCMI-III. Justifica-se a 

pertinência do trabalho devido à necessidade de aperfeiçoamento dos diversos 

processos de avaliação psicológica difundidos no país, bem como devido à 

carência de novos instrumentos da mesma categoria. Os resultados prévios 

vêm mostrando boa compreensão semântica por parte dos sujeitos, 

considerando, inclusive, a variação de escolaridade. Considera-se a 

importância de continuar os estudos com o MCMI III visando a adaptação de 

todo o instrumento, uma vez que a etapa de tradução já foi concluída.  

Palavras-chave: Avaliação psicológica; Personalidade; MCMI-III  
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CÓDIGO: HS0859 

TÍTULO: Uso de mecanismo de coesão no Ensino Fundamental AUTOR: 

BEATRIZ DE LUCENA MOREIRA 

ORIENTADOR: EDVALDO BALDUINO BISPO  

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, em particular, 

nosso interesse recai sobre a observação dos mecanismos coesivos de 

conexão empregados em produções textuais representativas de uma dada 

tipologia. Buscamos identificar motivações para a recorrência a esses 

elementos e correlacioná-la à tipologia textual em foco. Nosso corpus compõe-

se de quarenta produções textuais escritas por alunos do 8oano do ensino 

fundamental, os quais foram orientados a desenvolver um texto eminentemente 

injuntivo. Fundamentamo-nos 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). Os resultados 

alcançados, ainda que preliminares, 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 da tipologia textual em questão. Ressaltamos ainda 

que a continuidade da pesquisa implica a consideração de outras tipologias, a 

saber: narrativa, descritiva e argumentativa.  

Palavras-chave: Ensino, coesão, funcionalismo, avaliação diagnóstica.  
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CÓDIGO: HS0860 

TÍTULO: Pairs Trading - long/short AUTOR: DIEGO CARVALHO DO 

NASCIMENTO ORIENTADOR: VINICIO DE SOUZA E ALMEIDA  

Resumo:  

We test an investment strategy called pairs trading, with daily data from 

Brazilian stocks over the year of 2010. Stocks are matched into pairs by means 

of a rolling co-integration procedure, with some simple regular trading rules to 

determine pair’s time-stop. The rules, which rested as simple as possible, yield 

average annualized excess return of 41.16% for an almost self-financing 

portfolio of pairs. Over the year of 2010, 250 pairs were constructed, of which 

148 resulted positive and 102 resulted negative. The results indicate that there 

were systematic mispricings between asset prices in Brazilian stock market 

during 2010, which could grant profits for those who engage in arbitrage 

strategies. Pair’s returns were significantly and negatively correlated with 

Ibovespa, the Brazilian stock market main index, suggesting that negative 

shocks are more prone to lead do mispricing.  

Palavras-chave: cointegration, pairs trading, arbitrage  
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CÓDIGO: HS0864 

TÍTULO: Aprendizagem e desenvolvimento em Vygotsky : conceitos 

fundamentais AUTOR: GÉSSICA FABIELY FONSECA 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA MAGALHAES  

Resumo:  

Vygotsky é o principal representante da vertente da psicologia sócio-histórica 

ou histórico-cultural. Com o intuito de superar as abordagens psicológicas de 

sua época que apresentavam posturas ditocômicas entre mente e 

comportamento ele propôs a gênese social do psiquismo humano e enfatizou o 

papel da cultura no seu desenvolvimento. Sua obra ocupou-se não apenas em 

elaborar uma nova forma de compreensão do desenvolvimento humano e suas 

relações com os processos de aprendizagem, mas, também, como esta 

compreensão pode servir de base no âmbito da formação e da prática docente. 

Nesse sentido o objetivo desse trabalho é estudar as inter- relações entre 

aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva vygotskyana. Nessa 

investigação científica a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica 

acompanhada de um estudo tipo Estado da Arte. Pode-se afirmar que as 

concepções de Vygotsky são de extrema importância para a educação. Ele 

valorizou o papel da escola, apresentou o professor como mediador do 

conhecimento e aluno como sujeito ativo e interativo no processo ensino- 

aprendizagem, redimensionou o papel do outro na construção do 

conhecimento, explicitou a relevância da brincadeira e da imitação para o 

desenvolvimento infantil e da aprendizagem escolar. Propôs uma perspectiva 

teórica que postula ser a aprendizagem o motor para o desenvolvimento 

humano.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Vygotsky  
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CÓDIGO: HS0868 

TÍTULO: Primeiras impressões: circuito de tradições intelectuais e literárias no 

acervo do IHGRN 

AUTOR: JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO 

CO-AUTOR: MARCIO DE LIMA DANTAS  

Resumo:  

Nosso trabalho se fundamentará em apresentar os primeiros dados 

encontrados na pesquisa acerca da indentificação das referências científicas 

do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Do conjunto do 

acervo do IHGRN ora em fase de organização e problematização teórica, 

destacamos um grande número de referências que representam a produção 

historiográfica e científica, expressos em livros e coleções de revistas. Noso 

escopo se voltará para os aspectos de literatura e crítica literária contidos no 

arcevo que abrange, por sua vez, diversas áreas do conhecimento. Em 

investigações preliminares, verificamos que é incipiente a historiografia acerca 

do circuito de tradições intelectuais de ordem científica e entendemos a 

pertinência de se destacar essa presença da ciência no conjunto do acervo 

com o fim de alcançar as tendências na ordem da ciência que permearam as 

escolhas intelectuais presentes nesse acervo. Buscamos compreender as 

tendências de ordem literária que identificam as escolhas intelectuais presentes 

no acervo do IHGRN. Por fim, visamos estabelecer as conexões entre o acervo 

e a literatura produzida nas épocas a que correspondem, examinando 

categorias como: métodos estéticos, contexto da cultura local, tendências 

ideológicas.  

Palavras-chave: IHGRN. REFERÊNCIAS.TRADIÇÕES INTELECTUAIS. 

LIETRATURA.  

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS0873 

TÍTULO: O FUNDEB (2007 A 2010): INDICADORES EDUCACIONAIS DA 

REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: MONICA MOREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MAGNA FRANCA 

CO-AUTOR: MAGNA FRANCA  

Resumo:  

Este trabalho é parte de um estudo realizado pelo grupo de pesquisa Políticas 

e Gestão da Educação, integrante de uma pesquisa nacional, intitulada 

“Remuneração de professores de escolas públicas da educação básica: 

configurações, impactos, impasses e perspectivas” do Observatório de 

educação da CAPES/MEC desenvolvida entre dez IES com coordenação da 

USP. Analisa-se o movimento dos indicadores educacionais como: matrículas, 

turmas e docentes da rede pública estadual da educação básica do Rio Grande 

do Norte, entre 2007 e 2010, tendo em vista os efeitos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb). Trata-se de um estudo de natureza 

quantitativa, cujas informações foram coletadas nos bancos de dados do 

INEP/MEC - dos Censos Escolares do período. A análise sobre esses 

indicadores educacionais mostram, entre outros aspectos, a redução no 

número de matrículas na educação infantil e no ensino fundamental e 

acréscimo na educação especial e no ensino médio da educação de jovens e 

adultos. Isso nos leva a considerar que a redução no número de matrículas na 

rede estadual deve implicar diretamente na redução da quantidade de recursos 

enviados pelo governo federal, bem como aqueles arrecadados conforme a 

redistribuição do Fundeb.  

Palavras-chave: Fundeb. Indicadores Educacionais do RN.  
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CÓDIGO: HS0875 

TÍTULO: Investigando o Bem-Estar Subjetivo na Gravidez em Mulheres acima 

de 35 anos. 

AUTOR: JULIANNE DANTAS DE OLIVEIRA PIMENTEL 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA  

Resumo:  

O índice de mulheres que engravidam com 35 anos ou mais (gravidez tardia) 

no Brasil é 10%, na cidade de Natal é quase 11% (SINASC, 2009). A proposta 

é analisar aspectos positivos do fenômeno, como o bem-estar subjetivo (BES). 

Constitui um estudo transversal, com amostra representativa por distritos 

administrativos de Natal, 80 mulheres com gravidez tardia (grupo A) e 80 

gestantes com idade entre 20 e 34 anos (grupo B) obtida em Unidades de 

Saúde. Os instrumentos utilizados foram um Questionário e a Escala de Bem-

Estar Subjetivo. Já foram entrevistadas as gestantes dos Distritos Norte e Sul 

(44 gestantes/grupo). Sobre os resultados a média da idade das gestantes 

tardias foi de 36,8 anos, e 26,1 anos para as gestantes jovens. No grupo A 

25% concluíram o ensino médio e 34,1% no B. 36,4% das tardias não tinham 

nenhuma renda e das jovens 54,5%. A maior parte das gestantes vive em 

união consensual (52,3% - A e 61,4% - B). A profissão do lar apresentou maior 

porcentagem (31,8% no A e 45,5% no B). A maioria não planejou a gravidez 

(63,3% - A e 54,5% - B). Os índices do bem-estar subjetivo encontrados foram 

semelhantes nos grupos, sendo a média dos afetos positivos foram similares 

67,2 no A e 67,7 no B. Dos afetos negativos a média foi um pouco maior nas 

gestantes jovens (A: 54; B: 58,8). Já as médias d satisfação com a vida 

apresentam pequenas diferenças (tardias: 48,4; jovens: 46,7). Esses resultados 

do BES demonstram uma tendência à homogeneidade nos grupos 

pesquisados.  

Palavras-chave: Gravidez tardia; bem estar subjetivo; Unidade de Saúde.  
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CÓDIGO: HS0880 

TÍTULO: Fala, Mãe Luiza! A voz do morro através da comunicação comunitária 

AUTOR: RAYANNE DE AZEVEDO CARVALHO 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO  

Resumo:  

Este trabalho 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.  

Palavras-chave: Fala Mãe Luiza, Comunicação Comunitária, Jornal 

Comunitário, Mãe Luiza  
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CÓDIGO: HS0884 

TÍTULO: A criança é para aprender a estudar com matérias da cultura industrial 

AUTOR: MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS GOMES 

ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO  

Resumo:  

No Rio Grande do Norte, a reforma da educação escolar como parte da 

reorganização do sistema societário, durante o segundo governo de Alberto 

Frederico Albuquerque Maranhão (1908-1913), institucionalizava a criação do 

Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo” (12 de junho de 1908) consoante às 

orientações da pedagogia moderna. O trabalho objetiva realizar uma revisão da 

produção historiográfica referente a esse Grupo Modelo, especialmente acerca 

dos materiais pedagógicos didáticos utilizados na escolarização da criança-

aluna. Conforme Moreira (1997) e Silva (2010), os materiais pedagógicos 

didáticos utilizados na socialização escolar da criança-aluna seriam: cartilhas, 

livros de leituras, livros de poesias, contos infantis em verso e prosa, 

compêndios metodológicos, tabuada, cartões modelos, caderno de caligrafia, 

caderno de desenho, caderno pautado, argila, gravuras, fichas pedagógicas, 

papel transparente, toras de madeira. A forma de educação escolar da criança-

aluna preparava as novas gerações para inserirem-se na ordem industrial em 

expansão.  

Palavras-chave: Grupo Modelo “Augusto Severo”. Criança-aluna. Materiais 

didáticos  
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CÓDIGO: HS0892 

TÍTULO: A máquina do progresso: o automóvel em Natal, ligando os espaços e 

moldando novos sentidos (1920-1940). 

AUTOR: FAGNER DAVID DA SILVA 

ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS  

Resumo:  

Neste trabalho pretendeu-se investigar o automóvel e o caráter moderno 

atribuído a ele na cidade do Natal entre o período de 1920-1940. A intensidade 

da presença do automóvel coincidiu com a dinamização de hábitos e 

mentalidades dentro da cidade, tendo em vista a vinculação deste artefato às 

dimensões econômicas (abertura de estradas de rodagem para transporte de 

mercadorias), sociais (sinônimo de status) e representativas (caráter moderno, 

de mobilidade, de liberdade). Os automóveis passaram a encurtar os 

caminhos, também possibilitaram a população de Natal novos sentidos 

urbanos, além de novos hábitos e comportamentos exigidos por estes 

transportes. Na construção deste trabalho, utilizamos como fontes: 

conferências, normas de trânsitos, propagandas, discursos inflamados sobre o 

ideal de moderno e de progresso contidos nos periódicos A Republica (período 

de 1920-1940) e Cigarra (revista produzida na década de 1920). A ideia para 

escrita deste trabalho surgiu a partir das pesquisas realizadas no projeto 

intitulado Pela terra e pelo mar: as vias de ligação e os meios de transporte que 

promovem a ligação entre a cidade de Natal e outras partes do mundo (1900-

1940), coordenado pelo professor Dr. Raimundo Arrais, desenvolvido dentro do 

grupo de pesquisa Os espaços na modernidade, do qual sou bolsista de 

iniciação cientifica (CNPq).  

Palavras-chave: Automóveis. Modernidade. Representação  
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CÓDIGO: HS0893 

TÍTULO: Formação e Campo de Trabalho dos Profissionais da Educação 

AUTOR: DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS 

ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS 

CO-AUTOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS  

Resumo:  

A pesquisa objetiva investigar a formação docente e sua relação com 

instituições formadoras e instituições do trabalho. Investiga o papel das 

licenciaturas, a performance dos cursos e a relação estabelecida entre 

Universidades e Escolas. Volta-se para a estruturação dos campos de estágios 

dos alunos das licenciaturas uma vez que com a implantação dos novos 

Projetos Pedagógicos, os estágios de todos os cursos foram desdobrados, 

passando a contabilizar o número de 04 estágios para cada turma de 

formandos. Através desta pesquisa estreitamos as relações com as escolas. A 

pesquisa tem um cunho histórico, cultural e ao mesmo tempo exerce a missão 

de investigar as questões do ensino importando para o tempo presente do 

desenvolvimento de práticas pedagógicas formadoras de perfis de alunos e de 

profissionais desejáveis. Aborda questões muito importantes no contexto social 

atual, visto que a sua dimensão envolve toda a vida do sujeito - desde a 

formação até a sua profissionalização. Uma trajetória que vai dos aspectos 

pessoais aos profissionais passando por toda a malha social que de certa 

forma, exerce grande influência sobre os profissionais de educação do país.  

Palavras-chave: Formação Campo de Trabalho Profissionais das Licenciaturas  
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CÓDIGO: HS0894 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DAS CAUSAS QUE IMPEDEM O EFEITO 

TRANSBORDAMENTO DO TURISMO PRATICADO EM NATAL 

AUTOR: JULLIANI LAISS ALVES MAIA 

ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO 

CO-AUTOR: RAFAEL VICTOR DE MELO SILVA 

CO-AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO 

CO-AUTOR: TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MEDEIROS  

Resumo:  

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar os motivos que levam aos 

estabelecimentos hoteleiros a manterem relações comerciais diretas com a 

cidade do Natal, bem como as formas de comercialização e consumo dos 

produtos de seus locais de origem. O turismo é uma economia que tem 

ganhado espaço diante do atual contexto da globalização e, como tal, 

apresenta relevante contribuição no fortalecimento econômico. A importância 

desta pesquisa está fundamentando na necessidade de compreender as 

relações socioespaciais estabelecidas entre o Turismo e Natal, sendo 

necessário para isso estudar os fluxos que são promovidos por essa atividade. 

Deste modo, torna-se necessário trazer uma abordagem sobre os aspectos 

que motivam a concentração de compras ao atravessador e não ao produtor. 

Questiona-se por que é mais interessante comprar direto da cidade do que ao 

produtor? Como o turismo se espacializa em Natal? De que forma o turismo 

está agindo na capital potiguar? Como essa atividade pode favorecer no 

fortalecimento da economia de Natal? Quais os tipos de limites a cidade do 

Natal oferece para o desenvolvimento do Turismo? A partir destas análises é 

possível discutir o crescimento econômico que o município vem passando, e 

com isto, espera-se, entender como está sendo moldado o espaço geográfico 

natalense, de que forma acontece a configuração do espaço pela articulação 

do Turismo.  

Palavras-chave: Turismo, transbordamento, economia  
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CÓDIGO: HS0897 

TÍTULO: Tessituras de Corpos Bordados na Dança Contemporânea AUTOR: 

KARINA BORJA DE SOUSA PINHEIRO 

ORIENTADOR: MARIA DE LURDES BARROS DA PAIXAO  

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.  

Palavras-chave: Danças Afro-Brasileira, Gestualidade das Rendeiras, 

Romance Lueji.  
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CÓDIGO: HS0899 

TÍTULO: “Fios de Dança que Bordam Memórias e Tecem Histórias na Re-

elaboração Etno-Ético-Estético-Coreográfico e Dramatúrgica de Saberes e 

Fazeres Ancestrais na Dança Contemporânea.” 

AUTOR: DAIANE PEREIRA CAPISTRANO. 

ORIENTADOR: MARIA DE LURDES BARROS DA PAIXAO  

Resumo:  

O projeto analisa as relações tecidas entre corpo, memória, tradição e 

contemporaneidade na dança brasileira, através do estudo sobre a origem e 

tradição dos bordados Redendê na Bahia e a Renda de Bilro no Rio Grande do 

Norte. Descreve as possibilidades de pesquisa e criação coreográfica a partir 

de estudos sobre os bordados e as rendas, enquanto saberes e fazeres 

populares transmitidos de geração a geração. É um trabalho de pesquisa de 

caráter teórico- prático cujos princípios metodológicos da pesquisa-ação 

orientam os procedimentos de coletas de dados, entrevistas, relatos, 

fotografias e imagens das diferentes formas dos bordados Redendê da Cidade 

de Inhambupe/BA e das Rendas de Bilro da Vila de Ponta Negra/Natal-RN. Os 

intérpretes criadores apreendem os elementos pesquisados e re-elaboram no 

corpo através dos processos de criação e improvisação de movimentos. A 

urdidura dos fios bordados e rendados dão origem à produção de 

conhecimento na pesquisa coreográfica contemporânea, originária de saberes 

e fazeres transmitidos de geração a geração, portanto, saberes ancestrais. 

Estes saberes são subsídios relevantes do projeto de pesquisa em andamento, 

cujo objetivo central é à Re-elaboração Etno-Ético- Estético-Coreográfico e 

Dramatúrgica desses elementos na Dança Contemporânea.  

Palavras-chave: Memória, Bordados, Renda, Re-elaboração, Dança 

Contemporânea.  
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CÓDIGO: HS0901 

TÍTULO: INFLUENCIA DO MÉTODO DE ENSINO NA APRENDIZAGEM DOS 

METODOS QUANTITATIVOS NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 

UFRN 

AUTOR: ANGELICA MARIA CONSTANTINO DE MOURA 

ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO 

CO-AUTOR: MÁRCIO CÉSAR DE OLIVEIRA QUIRINO 

CO-AUTOR: GIOVANNA TONETTO SEGANTINI  

Resumo:  

O mercado atual exige profissionais da área contábil aptos a auxiliar os 

gestores nas tomadas de decisões, sendo os métodos quantitativos um 

instrumento fundamental para a elaboração de informações relevantes, no 

entanto, segundo Quirino (2010), os alunos do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do campus de Natal, 

apresentam limitações para utilização destes métodos no campo profissional. O 

presente estudo tem como objetivo investigar o motivo do baixo desempenho 

dos alunos no componente curricular métodos quantitativos, por meio da 

análise dos questionários respondidos por 139 alunos do 5o ao 9o período, 

empregando-se o método não paramétrico, através do teste qui-quadrado. A 

análise revela que o desempenho dos alunos é influenciado pela ligação entre 

os métodos estudados e as possibilidades de aplicação nas diversas áreas da 

contabilidade, destacando a importância da interdisciplinaridade no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Métodos quantitativos; Interdisciplinaridade; Ensino; 

Aprendizagem  
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CÓDIGO: HS0902 

TÍTULO: Eu fui e analisei propriedades gramaticais do verbo “IR” na indicação 

de aspecto global no PB 

AUTOR: JOSELE JULIÃO LAURENTINO 

ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES  

Resumo:  

Nesta pesquisa, à luz do referencial teórico funcionalista, temos como objeto de 

estudo o verbo IR na perífrase [IR (E) V2], em que V2 é o verbo lexical principal 

e IR é um verbo auxiliar que indica aspecto global, sinalizando que o evento 

denotado por V2 é um todo pontual, repentino e/ou surpreendente. A 

gramaticalização é um processo de mudança pelo qual um item lexical adquire 

função gramatical. Foi através desse processo que IR, partindo de seu 

emprego lexical denotando movimento espacial, tornou-se um verbo auxiliar. 

Quanto mais gramaticalizado se encontra um verbo auxiliar, mais ele está 

integrado a seu verbo principal. Com o objetivo de avaliar o grau de 

gramaticalização de IR no português brasileiro contemporâneo, coletamos 

dados em duas amostras, referentes às comunidades de fala de Natal (RN) e 

do Rio de Janeiro (RJ). Codificamos os dados quanto a grupos de fatores 

semântico-pragmáticos, morfossintáticos e entoacionais. Os resultados obtidos 

revelam que o grau de integração entre o IR e V2 é bastante alto, o que é 

evidência de que o processo de gramaticalização de IR como verbo auxiliar 

está bastante avançado. Esses resultados ressaltam a importância de um 

trabalho com a perífrase [IR (E) V2] nos níveis fundamental e médio de ensino. 

Assim, apresentamos sugestões de atividades com a perífrase supracitada que 

podem contribuir para que os alunos tenham mais domínio da língua, 

percebendo importantes nuances de seu funcionamento nos mais variados 

contextos.  

Palavras-chave: perífrase [IR (E) V2]; aspecto global; gramaticalização  
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CÓDIGO: HS0906 

TÍTULO: O SALTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E EDUCACIONAL DA 

CORÉIA DO SUL AUTOR: LUCAS COSTA FREIRE LUZARDO 

ORIENTADOR: ROBERIO PAULINO RODRIGUES  

Resumo:  

O presente trabalho congrega os estudos do Observatório Internacional de 

Políticas Públicas. As pesquisas preliminares nos levaram a refletir sobre o 

histórico, a evolução e desenvolvimento das políticas que possibilitaram o salto 

econômico, tecnológico e educacional da Coréia do Sul. Entendemos sua 

relevância para compreensão das dinâmicas internacionais na promoção de 

ações de Estado que visem o desenvolvimento, para assim, comparar com o 

que se faz no Brasil, fornecendo informações e subsídios para possíveis ações 

no que tange a revalorização do Estado e as Políticas Públicas para o 

desenvolvimento. Partindo de referencial teórico apropriado, foram identificadas 

as experiências de sucesso, como também fontes de dados neste país e 

posteriormente foi feito uma análise mais minuciosa e refinada destas 

experiências. Constatou-se que o país em questão aceitou capital e tecnologia 

estrangeiras, mas construiu sua própria rede industrial e passou a possuir 

domínio tecnológico, partindo da “imitação à inovação”. Seu sucesso também é 

resultado de parcerias entre o governo e a iniciativa privada, que geraram 

facilidades para o acesso ao crédito e para as importações. São encontradas 

razões que vão desde à Educação básica de qualidade à vontade de 

reconstruir o país no pós Guerra que explicam o salto da Coréia do Sul. O país 

é hoje, uma das dez maiores economias do mundo e vem se desenvolvendo, 

cada vez mais, nos últimos 30 anos por meio de ações governamentais bem 

estruturadas.  

Palavras-chave: Desenvolvimento; Políticas Públicas; Inovação.  
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CÓDIGO: HS0907 

TÍTULO: Mestres-escola e a construção das idéias do ensino de História no 

Brasil: Sérgio Buarque de Holanda 

AUTOR: CAIO RODRIGO CARVALHO LIMA 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Pensar o ensino de História em uma perspectiva temporal nos mostra como as 

pesquisas sobre este tema são recentes. Neste sentido, o presente plano de 

trabalho insere-se em uma área de pesquisa ainda carente de sistematizações 

e ideias organizadas sobre importantes formadores e professores de História 

de nosso país. Pretende-se, portanto, sistematizar as ideias de Sérgio Buarque 

de Holanda presentes em diversas fontes, tais quais textos, livros, obras, 

entrevistas, inclusive nos livros didáticos compostos por ele, no sentido de 

elaborar-se uma “didática da História” desse professor e pesquisador brasileiro. 

Para tal, nossos pressupostos teóricos estão fundados em atuais pensadores, 

como Jörn Rüsen e Ivo Matozzi, que problematizaram a questão do ensino de 

História relacionando-a com a Teoria da História.  

Palavras-chave: ensino de História; Sérgio Buarque de Holanda; Jörn Rüsen; 

Ivo Matozzi  
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CÓDIGO: HS0908 

TÍTULO: ANÁLISE GEOGRÁFICA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE 

UNIDADES ESCOLARES NA CIDADE DE NATAL COM APOIO DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS. 

AUTOR: RAPHAELA RHAYANE PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO DA SILVA 

CO-AUTOR: MIQUÉIAS RILDO DE SOUZA SILVA  

Resumo:  

As geotecnologias são formadas por um conjunto de disciplinas como, 

cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e 

os sistemas de informações geográficas (SIG’ s), que têm como objetivo a 

representação do mundo real no computador.  

Este trabalho enfoca a cidade de Natal,conduzindo-se a localização e 

identificação por zonas (Norte, Sul, Leste e Oeste), e por bairros, da situação 

operacional das escolas quanto aos laboratórios de micro-informática, visando 

a transferência de tecnologias e a conexão entre escolas, as áreas 

administrativas e as demandas da cidade quanto á melhor localização das 

unidades escolares. Para resolver tais questões uma das principais atividades 

em desenvolvimento é o georreferenciamento das unidades escolares para que 

seja possível a realização de análises espaciais dos dados geográficos. A 

utilização de sistemas como o Sistema pra Processamento de Informações 

Georreferenciadas (SPRING) auxilia uma melhor análise espacial, identificando 

como ocorre à distribuição dos elementos do espaço estudado.  

Palavras-chave: escolas, educação, ensino, SIG, Natal.  
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CÓDIGO: HS0909 

TÍTULO: J-Syncker: Elaboração de um Aplicativo para Geração de Material 

Pré- Composicional Baseado em uma Interpretação Computacional do 

'Sistema Schillinger de Composição Musical" 

AUTOR: GIULIANA SILVA BEZERRA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA  

Resumo:  

O Sistema Schillinger de Composição Musical (SSCM) foi criado pelo 

ucraniano Joseph Schillinger, radicado nos EUA no final da década de 1920. 

Por fazer uso de um enfoque matemático, sua implementação computacional é 

uma decorrência viável e desejável.  

Ele possui uma interface amigável ao usuário, com design de calculador 

científica: formato familiar, apresentando na tela as funcionalidades 

disponíveis. Essa interface evidencia o caráter matemático do processo (algo 

nem sempre aparente em uma composição musical).  

Quatro funcionalidades do J-Syncker foram desenvolvidas e testadas. A 

primeira, permite gerar ritmos pela interferência entre geradores de pulso. A 

segunda, um parcelador de ataques, dado o número de unidades n, gera todas 

as possibilidades de ritmos existentes, com n unidades. A terceira, sincroniza 

um conjunto de ataques e um conjunto de notas, gerando melodia (ela pode 

ser executada, permitindo mudar andamento e timbre).  

Como perspectivas, uma quarta funcionalidade, é um aferidor de densidade 

musical. Os resultados calculados serão enviados a um classificador, que 

aferirá o grau de complexidade, em uma escala de 0 a 1. Outra funcionalidade 

será um comando Salvar Como, para os formatos texto (feito), midi e áudio. 

Assim, os resultados serão executados em outros aplicativos musicais.  

Palavras-chave: Algoritmos, Composição Musical, JAVA, Joseph Schillinger, 

Programação  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0910 

TÍTULO: AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (RN) COM APOIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E SIG 

AUTOR: MIQUÉIAS RILDO DE SOUZA SILVA 

ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO DA SILVA 

CO-AUTOR: RAPHAELA RHAYANE PEREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: ÉLIDATHALITA SILVA DE CARVALHO  

Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados da pesquisa em 

andamento para avaliação e diagnóstico da necessidade de criação de 

Unidades de Conservação para o RN, considerando fatores de risco de 

degradação ambiental, tais como o desmatamento da caatinga, que impulsiona 

os processos de desertificação, e de áreas de nascentes de muitos tributários 

que abastecem cidades importantes como é o caso dos Rios Maxaranguape, 

Jundiaí e o Potengi para a capital potiguar. O mapa de Unidades de 

Conservação do Brasil revela que no Estado do Rio Grande do Norte, 

supostamente, existe um número reduzido de UC ́s, considerando a dimensão 

territorial e a diversidade de paisagens nele encontradas, como as zonas 

costeiras, a caatinga e a zona agreste. As unidades de conservação são áreas 

protegidas por leis com objetivo principal de proteção e uso sustentável da 

natureza. Dessa forma, a criação dessas áreas além de garantir a preservação 

da biodiversidade da região, visa também o bem-estar e a educação ambiental 

da população. Através da utilização de ferramentas como SIG e Sensoriamento 

Remoto tem-se trabalhado variáveis importantes como relevo, hidrografia, 

vegetação e solos mostrados na forma de mapas, contribuindo na análise e 

proposição de novas áreas passíveis de proteção ambiental com manejo e 

conservação dos recursos naturais, além do desenvolvimento de atividades 

educacionais com base nas unidades de conservação.  

Palavras-chave: Unidades de Conservação, sensoriamento remoto, SIG, 

educação ambiental  
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CÓDIGO: HS0911 

TÍTULO: FILMES INFANTIS DE ANIMAÇÃO: CONSTITUINDO A INFÂNCIA 

DA CONTEMPORANEIDADE 

AUTOR: PAULA DE OLIVEIRA NEVES 

ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO  

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.  

Palavras-chave: Crianças Contemporâneas. Estudos Culturais. Filmes Infantis.  

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0912 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA PROMOVER OS SERVIÇOS 

DE INFORMAÇÃO AUTOR: VALDETE HONORATO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: RAFAEL SILVA DA CÂMARA 

CO-AUTOR: ANDREZA NADJA FREITAS SERAFIM 

CO-AUTOR: GESIANE FERREIRA BEZERRA  

Resumo:  

Apresenta a relevância em praticar o marketing em unidades de informação 

como uma estratégia para promover os serviços e a imagem do profissional 

bibliotecário neste ambiente. Enfoca a possibilidade das Unidades de 

Informação precisarem se libertar de práticas tradicionais fazendo uso de 

modernas tecnologias. Analisa a imagem do Bibliotecário e suas atitudes 

profissionais diante do uso das estratégias de marketing em relação a um 

panorama econômico que está sendo constantemente moldado através de 

grandes forças poderosas, tais como, a tecnologia e a globalização. Emprega 

como metodologia para o desenvolvimento da pesquisa uma revisão de 

literatura de importantes autores especializados acerca do tema em questão. 

Aponta as tendências futuras da posição do profissional da informação 

mediante as práticas do marketing em unidades de informação, criando valor 

informacional para o cliente e agregando vantagem competitiva à empresa. 

Constata que as inovações adquiridas através da aplicação das técnicas de 

marketing modificam as atividades tradicionais e possibilita oportunidades para 

mudanças do estereótipo do profissional da informação, o bibliotecário.  

Palavras-chave: ESTRATÉGIAS DE MARKETING.SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO.BIBLIOTECARIO.  
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CÓDIGO: HS0913 

TÍTULO: Programa de Qualidade de Vida no Trabalho em uma organização de 

administração pública: concepção e desenvolvimento 

AUTOR: FERNANDA JULYANNA SILVA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A Qualidade de Vida no Trabalho constitui um conjunto de ações emanadas 

tanto da empresa quanto dos empregados em busca de um desenvolvimento 

biopsicossocial, viabilizado por meio de um Programa de Qualidade de Vida no 

Trabalho abrangendo responsabilidade social e acadêmica. Assim, o presente 

estudo teve por objetivo avaliar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

em uma organização de administração pública a fim de compreender sua 

concepção, desenvolvimento e controle. Este trabalho se inscreve 

metodologicamente na abordagem descritiva, no intuito de apresentar de forma 

precisa as características de um grupo, caracterizando-se como um estudo de 

caso. Na presente pesquisa a coleta de dados foi feita por uso de técnica 

qualitativa de análise documental, porém faz uso, também, de dados 

quantitativos do banco de dados construído pelo Censo realizado em 2008 na 

instituição. Por meio do estudo visualiza-se a necessidade de toda a 

organização estar incluída nas estratégias de resolução dos problemas por 

meio de métodos participativos, de forma interdisciplinar, aliado ao intercâmbio 

do ambiente laboral com a construção científica acadêmica. Ratifica-se 

monitoramento de melhorias contínuas, por meio de ferramentas aplicadas com 

maior regularidade e ênfase.  

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Programa; Administração 

pública.  
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CÓDIGO: HS0914 

TÍTULO: Aspectos metodológicos, teóricos e práticos de ensino e 

aprendizagem da música na educação básica. 

AUTOR: ANA PAULA FONSECA DA SILVA 

ORIENTADOR: VALERIA LAZARO DE CARVALHO  

Resumo:  

Desde a aprovação em 18 de agosto de 2008, do dispositivo que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de no 9.394/96, Lei 11.7069, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na Educação Básica, a 

área de música vem recuperando gradativamente o seu espaço nas salas de 

aula. Este momento configura um grande avanço para o ensino da música, 

abrindo espaço para novas perspectivas e incentivado ações de investigação e 

reflexão sobre a metodologia da educação musical no contexto da escola. Essa 

pesquisa em andamento busca identificar as dificuldades e propor soluções 

para que o ensino de música aconteça com qualidade nas redes de ensino. 

Com o desenvolvimento deste projeto buscar-se-á oferecer técnicas de ensino 

aprendizagem a professores em exercício na educação básica.  

Palavras-chave: Educação musical, Ensino, Aprendizagem.  
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CÓDIGO: HS0915 

TÍTULO: PVH6397-2010 Elaboração de material didático para o Curso Básico 

de Piano Popular. II - Preparatório ao Curso Técnico. 

AUTOR: THIAGO GOMES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: LEONARDO VILACA SALDANHA  

Resumo:  

Este projeto de pesquisa objetiva elaborar um programa de ensino de Piano 

Popular em nível de curso básico. Dando continuidade aos estudos e pesquisa 

de formação de conteúdo, o subnível que ora se apresenta para o 

desenvolvimento do projeto é o de Curso Preparatório, uma introdução aos 

conteúdos específicos à prática de música popular. A elaboração deste 

programa de ensino tem por finalidade subsidiar e preparar o aluno para 

ingressar no Curso Técnico de Piano Popular.  

Palavras-chave: Piano popular, ensino, curso preparatório, formação de 

conteúdo.  
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CÓDIGO: HS0920 

TÍTULO: O Consumidor de Segunda Residência e o Turista na produção do 

espaço: convergências e divergências. 

AUTOR: IVANEZA SILVA DE ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA  

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 provoca 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.  

Palavras-chave: Segunda Residência. Usuário. Turista  
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CÓDIGO: HS0921 

TÍTULO: Condomínios Fechados na RMN: aspectos jurídicos e legislação 

urbana dos municípios de Natal e Parnamirim 

AUTOR: THAYANNE ÉRICA TORRES DE ASSIS 

ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL  

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.  

Palavras-chave: Condomínios, Região Metropolitana de Natal, Legislação  
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CÓDIGO: HS0922 

TÍTULO: Condomínio Fechado no bairro Planalto em inserção territorial e 

vizinhança externa. AUTOR: NERILENA PESSOA MONTEIRO 

ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL  

Resumo:  

Natal, RN: discutindo a  

Diante do processo de expansão dos condomínios e 

metrópoles brasileiras, em cidades médias, como Natal, e até mesmo em 

pequenas cidades, faz-se necessário o estudo desse tipo de moradia para 

compreender e analisar a inserção territorial dos condomínios fechados. A 

pesquisa foi desenvolvida no bairro Planalto em Natal - RN, com a qual se 

buscou construir a imagem simbólica do Condomínio e dos seus moradores e 

relação social com a vizinhança externa, além de comparar dados 

socioeconômicos dos moradores do Condomínio com os dados do bairro, e 

identificar práticas de lazer e situações favoráveis à sociabilidade entre 

moradores do Condomínio.É importante também ressaltar o processo de 

segregação sócio-espacial que esse tipo de moradia gera, bem como o 

esvaziamento dos espaços públicos, já que os condomínios fechados são 

voltados para o interior, desprezando e desvalorizando os espaços destinados 

a coletividade. Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa "Condomínios 

Fechados na Região Metropolitana Natal/RN - segregação sócio-espacial e 

vizinhança seletiva". Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

utilizando-se revisão bibliográfica, entrevistas com moradores, e dados 

secundários de instituições municipais dos municípios de Natal e Parnamirim.  

Palavras-chave: condomínios fechados,segregação sócio-espacial,vazios 

urbanos.  
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CÓDIGO: HS0926 

TÍTULO: PVH6398-2010 - Elaboração de material didático para o Curso Básico 

de Piano Popular. I – Iniciação ao Piano. 

AUTOR: EMERSON JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA 

ORIENTADOR: LEONARDO VILACA SALDANHA  

Resumo:  

Este projeto de pesquisa visa elaborar um programa de ensino de Piano 

Popular em nível de curso básico, no subnível Iniciação ao Piano. A elaboração 

deste programa de ensino tem por finalidade iniciar o aluno na prática do piano, 

introduzindo conteúdo técnico e prático. Visa preparar a ascensão do aluno ao 

nível Preparatório do Curso Básico de Piano Popular.  

Palavras-chave: Piano popular, iniciação, ensino, programa de curso.  
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CÓDIGO: HS0930 

TÍTULO: EM BUSCA DO CONHECIMENTO SOBRE O FOTOJORNALISMO 

NO DIÁRIO DE NATAL AUTOR: SÍLVIA PAULO DA SILVA 

ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE  

Resumo:  

Investiga-se as origens e o desenvolvimento do fotojornalismo na capital 

potiguar, tendo como objeto de pesquisa o mais antigo jornal em circulação de 

Natal, num período compreendido entre 1939, data de sua criação, e 1950. 

Utilizou-se como metodologia a Cartografia Simbólica proposta por Santos 

(2002), tendo como associação de técnicas a pesquisa bibliográfica, a 

entrevista, o registro fotográfico, a observação e a pesquisa documental. Os 

impressos reproduzidos na pesquisa são itens do arquivo de Setor de Pesquisa 

do jornal. Utilizamos uma câmera fotográfica digital amadora para reproduzir e 

digitalizar os exemplares. Arquivadas em disco rígido de computador, as 

digitalizações constituem um banco de dados com um total de 4.000 

reproduções dentre publicações contendo fotografia, publicações com charges, 

com gravuras e ilustrações, o que já indicava o uso de muitos recursos para 

associar a imagem ao texto na prática jornalística. A partir desta pesquisa, 

entendemos que o jornal procurava refletir os interesses da sociedade da 

época. De um jornal que nasceu com caráter político e noticiava sobre política, 

para um jornal que ainda mantinha inegável enlace político, mas com uma 

contribuição de entretenimento, que era o que os leitores demandavam 

naquele período pós-guerra. Os resultados obtidos confirmaram o potencial de 

uso da fotografia na publicação de notícias mais completas e de conteúdos que 

despertem o interesse do público.  

Palavras-chave: Diário de Natal;Cartografia Simbólica; Fotojornalismo; 

Pesquisa.  
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CÓDIGO: HS0934 

TÍTULO: OS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA EM CAICÓ-RN NO 

PERÍODO TÉCNICO- CIENTÍFICO-INFORMACIONAL: O CONCEITO DE 

ESPAÇO BANAL EM EVIDÊNCIA. 

AUTOR: TARLEY GONÇALVES BRAGA 

ORIENTADOR: DIEGO SALOMAO CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR 

CO-AUTOR: ROSEANE RICHELE DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS MORAIS 

CO-AUTOR: CÁTIA LÚCIA BATISTA DE FARIAS  

Resumo:  

Nos dias atuais, em que as variáveis da técnica, da ciência e da informação se 

fazem presente na cidade dos países subdesenvolvidos, os geógrafos latino- 

americanos se conscientizam de que a cidade desses países deve ser 

analisada tomando como fundamento a história dos mesmos, e não mais o 

modelo importado de países desenvolvidos. Nessa perspectiva, a elaboração 

de uma teoria urbana referente à realidade dos países subdesenvolvidos 

considera o espaço como sendo o lócus de todos os agentes sociais, 

hegemônicos e não hegemônicos, e de todas as atividades econômicas, 

superiores e inferiores, o qual pode ser denominado de espaço banal. Diante 

desse contexto propomos, neste trabalho, analisar o espaço banal de uma 

cidade de destaque no Seridó Norte-Rio-Grandense: Caicó. Na referida cidade, 

o circuito superior e o inferior se caracterizam distintamente. Para discutir a 

temática tem-se como objeto compreender o sistema urbano de Caicó no 

período técnico-científico-informacional, considerando os diferentes usos do 

território que são explicitados nessa cidade-pólo. Para isso, desencadeamos as 

seguintes pesquisas: bibliográficas, sobre a cidade dos países 

subdesenvolvidos; em dados secundários acerca da estrutura socioeconômica 

de Caicó na atualidade; e de campo, observando criticamente a totalidade de 

tal sistema urbano.  

Palavras-chave: Caicó, Sistema Urbano, Espaço Banal.  
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CÓDIGO: HS0938 

TÍTULO: Burocracia em laboratório de informática de instituição pública de 

ensino superior 

AUTOR: ANA JULIA DINIZ AZEVEDO 

ORIENTADOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO  

Resumo:  

A burocracia leva o ambiente organizacional a uma situação de pouca 

flexibilidade, levando colaboradores a uma inércia com pouca abertura para 

atitudes criativas. Sabendo disso, o presente trabalho objetiva identificar traços 

da burocracia em um laboratório de informática de uma instituição pública de 

ensino superior. A metodologia utilizada é preferencialmente qualitativa, 

consistindo na revisão da literatura que aborda comportamento organizacional, 

burocracia e gestão pública, seguida de observação participante em uma 

instituição pública de ensino superior. Dentre os principais resultados está a 

constatação que no laboratório de informática existe pouco contato 

interpessoal, tarefas bem definidas, utilização de coerção moderada, visto que 

alguns traços como a rigidez de ordens e o cumprimento de obrigações não 

são tão nítidos. Também foi observado que os colaboradores não se 

incomodam com idéias pouco formais desde que não interfiram no 

desempenho profissional dos mesmos. Portanto, a pesquisa conclui que dentre 

os principais traços da burocracia do laboratório de informática estudado estão 

impessoalidade, definição de tarefas, coerção moderada, foco no desempenho 

profissional.  

Palavras-chave: Burocracia, ambiente organizacional, flexibilidade, gestão 

pública  
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CÓDIGO: HS0941 

TÍTULO: VERBOS COGNITIVO-SENSORIAIS: aspectos morfossintáticos e 

semântico- pragmáticos 

AUTOR: EWERTON MENDONÇA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA  

Resumo:  

O objetivo deste estudo é analisar as ocorrências dos verbos que representam 

uma atividade cognitiva provocados por experiências sensoriais, como em ver, 

olhar, sentir, ouvir, notar, no Corpus Discurso & Gramática (1998). 

Acomodaremos esses verbos em uma escala, partindo dos usos mais 

concretos para os mais abstratos. Constatou-se a necessidade de uma 

classificação adequada desse objeto de estudo, pois verbos que parecem 

pertencer ao mesmo campo semântico, como ver, olhar, perceber (com os 

olhos), e vigiar, podem ter sentidos diferentes, de acordo com o contexto em 

que é proferida a frase que os contém. Segundo a gramática tradicional, os 

vários tipos de verbos transitivos diretos são por vezes classificados sem 

considerar as diferenças entre eles e as mudanças de sentido que suas 

funções semântico-pragmáticas implicam para interação. Contudo, muitos 

linguistas (BYBEE, 2010; BORBA, 1996; CROFT, 1998; FURTADO DA 

CUNHA, 1998; GOLDBERG, 1998; MARTELOTTA, 2003; THOMPSON, 2001) 

têm demonstrado a importância da classificação semântica desse tipo de verbo 

por tipos semânticos, bem como agrupamentos baseados em características 

básicas e no tipo de evento que designam. Embora se afastem 

semanticamente dos verbos prototipicamente transitivos, a observação de 

dados reais de fala mostra que os verbos de atividades mentais podem ser 

acompanhados de um Objeto Direto (OD) que codifica o participante envolvido 

na ação verbal – a pessoa ou coisa que estimula o evento de 

cognição/percepção.  

Palavras-chave: VERBOS COGNITIVOS; VERBOS DE PERCEPÇÃO; 

LINGUÍSTICA FUNCIONAL  
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CÓDIGO: HS0945 

TÍTULO: DILERMANDO DE ASSIS, EUCLIDES DA CUNHA: INOCENTES, 

RÉUS. AUTOR: ISRAEL MARIA DOS SANTOS SEGUNDO 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA  

Resumo:  

Na manhã do dia 15 de Agosto de 1909, era abatido a tiros, no bairro carioca 

da Piedade, o escritor Euclides da Cunha. O atirador, Dilermando de Assis, 

amante de sua esposa e integrante das fileiras do exército, foi execrado 

publicamente, e jamais conseguiu reabilitar seu nome enquanto viveu, mesmo 

tendo sido reconhecida, perante a Justiça, a legítima defesa como causa do ato 

extremo. Seis anos mais tarde, mais uma morte perseguia o militar: agora a de 

Euclides da Cunha Filho, que buscara vingar a morte do pai. E um novel 

julgamento, em que novamente restou comprovada a defesa legítima. 

Tomando-se por base parcela da escassa bibliografia disponível e 

especializada sobre o fato, dando-se atenção aos recortes da imprensa e 

enfatizando-se na análise dos seus discursos, bem como nas impressões 

veiculadas no próprio meio formal de julgamento, o processo crime, pretende-

se demonstrar a influência do controle social penal como ancoradouro da 

repugnância nutrida, nos meios sociais, pela pessoa de Dilermando de Assis. 

Tal repulsa se deu a partir dos acontecimentos que levaram a opinião pública a 

julgá-lo e condená-lo desde o momento em que se tomou conhecimento da 

morte do autor dOs Sertões e, depois, do filho deste, muito embora as mortes 

tenham sido comprovadamente justificadas. Dilermando, vítima do controle 

social discriminatório, incorreu verdadeiramente, no fim das contas, nas penas 

do que David Nasser chamou de “O crime de matar um Deus”.  

Palavras-chave: Morte de Euclides da Cunha; Opinião pública; Controle social 

penal.  
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CÓDIGO: HS0948 

TÍTULO: A inserção de psicólogos nos CRAS no estado do Rio Grande do 

Norte AUTOR: NIVIA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO 

CO-AUTOR: AVRAIRAN FABRÍCIA ALVES CAETANO SOLAN 

CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM 

CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O objetivo desse estudo é apresentar características sociodemográficas e de 

inserção profissional dos psicólogos que trabalham nos Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS) do Rio Grande do Norte. O critério se deu a partir 

da escolha de um município por microrregião do estado, priorizando aqueles 

com o maior número de habitantes e, dentre estes, os CRAS com habilitação 

plena da Assistência Social. Fizeram parte desta pesquisa 24 profissionais de 

16 microrregiões. Para a coleta foi utilizada 

questões acerca da trajetória profissional 

vínculo de trabalho, remuneração, tempo de 

confirmam pesquisas anteriores, especialmente no que tange à caracterização 

feminina e jovem (21 psicólogas e 16 com idade entre 25 e 30 anos). Outro 

aspecto refere-se à trajetória profissional, com destaque para o CRAS como 

primeiro emprego (13) e para a inserção em outras instituições no campo das 

políticas sociais. Há indícios de vínculo empregatício precário, pois todos os 

psicólogos são contratados temporariamente com salários variando de R$840 a 

R$1.500. Por fim, as motivações para o emprego giram em torno da 

identificação com o campo social ou do trabalho no CRAS como apenas uma 

oportunidade de trabalho. Os dados também serão discutidos qualitativamente, 

problematizando a inserção da Psicologia nas políticas sociais, bem como as 

condições de trabalho deste profissional.  

Palavras-chave: psicologia, assistência social, inserção e perfil profissional  
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CÓDIGO: HS0951 

TÍTULO: UM ESTUDO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NA CIDADE DO NATAL/RN 

AUTOR: ADEILZA CLÍMACO FERREIRA 

ORIENTADOR: MARIA DALVA HORACIO DA COSTA  

Resumo:  

A temática da violência contra crianças e adolescentes se reveste de relevante 

importância na atualidade, face ao número de notificações que chegam 

cotidianamente aos serviços públicos de saúde e aos Conselhos Tutelares. 

Analisar os diversos tipos de violência contra crianças adolescentes no Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel e os processos intrínsecos a estes, irá contribuir 

no fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente no município 

de Natal. Para tanto, identificar os casos de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes que são atendidas no Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel, analisar as condições socioeconômicas e culturais das 

crianças/adolescentes e famílias, assim como, mapear os diversos tipos de 

violência e encaminhar a rede de proteção os referidos casos, se tornam 

objetivos indispensáveis para a construção do objeto de estudo. Deste modo, a 

metodologia do referido projeto contará com instrumentos e técnicas utilizadas 

na coleta de dados e análises de cunho qualitativo e quantitativo.  

Palavras-chave: Violência, Violação de Direitos, Demandas, Instituições.  
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CÓDIGO: HS0957 

TÍTULO: Expressões da Dança no RN: emergências investigativas AUTOR: 

JORDANA LUCENA DE SOUZA 

ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES  

Resumo:  

As manifestações artísticas da dança são configuradas a partir de aspectos 

históricos, sociais e culturais das diversas sociedades. No RN, embora alguns 

estudos já tenham apontados significativos aspectos dessa realidade, esse 

cenário artístico precisa ser atualizado, sobretudo no que diz respeito à 

diversidade técnica e estética das danças. Nessa perspectiva, o presente 

estudo buscou investigar expressões da dança em municípios que integram o 

Programa Trilhas Potiguares/UFRN, evidenciando seus elementos técnicos e 

estéticos que convergem e divergem na diversidade histórica, social e filosófica 

de cada contexto. Coletamos dados sobre expressões da dança já registradas 

em outras edições do referido Programa institucional; viajamos para os 

municípios José da Penha, Caiçara do Rio dos Ventos e Janduís bem como 

desenvolvemos estudos literários sobre o tema da pesquisa. A experiência de 

vivenciar expressões de dança no RN nos possibilitou compreender o quanto 

as mesmas manifestam saberes- fazeres (CERTEAU, 1994) de um povo, suas 

dificuldades, seus anseios, suas realizações, seu contexto, e o quanto a dança 

está presente nos municípios visitados, de maneira diversificada, seja de modo 

mais tradicional, de modo mais midiático ou de modo mais coletivo e cotidiano. 

Além de representar um sentimento de pertencimento, a dança traz consigo 

dinâmicas lúdicas que geram possibilidades criativas, interativas e perceptivas, 

essenciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano.  

Palavras-chave: Dança, Pesquisa, Rio Grande do Norte  
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CÓDIGO: HS0960 

TÍTULO: O lugar da ficção na historiografía contemporânea AUTOR: ALVARO 

MATHEUS DE ANDRADE PESSOA 

ORIENTADOR: EDUARDO ANIBAL PELLEJERO  

Resumo:  

O presente trabalho configura-se em uma análise da relação das Ciências 

Humanas com a ficção, nomeadamente como a história interage com a ficção. 

Entra em questão, também, como a historiografia se viabiliza através de 

determinados regimes ficcionais, bem como é inevitável tratar criticamente a 

tensão surgida entre ciência e ficção. Ternsão essa que é de mister 

importância na efetivação da "superioridade", socialmente reconhecida, das 

ciências em relação às ficções em geral como forma da produção de saber.  

Em se tratando de História, esta para se afirmar como um saber se firma, 

antes, em convenções sociais que nada mais são do que ficções, ou regime de 

ficções, que se imputam o status de necessidades. Em fim, buscamos 

apreender, com arcabouços mais amplos, que campos singulares e incomuns 

as formas de narratividade históricas e literária abrem respectivamente.  

Palavras-chave: Ficção; Tensão e Ciências Humanas.  
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CÓDIGO: HS0961 

TÍTULO: Plano de Trabalho 1 do Projeto LAUDMUS: Desenvolvimento de uma 

Lista de Audição Musical Online 

AUTOR: FERNANDA DE MOURA ESTEVÃO PEROBA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA  

Resumo:  

Este projeto propõe a elaboração e gerenciamento de um mapa mental, com 

links de partituras e vídeos, para uma antologia de música online, baseada em 

itens de domínio público, fazendo uso de software livre. É notória a carência 

desse tipo de recurso em Português e também de sua disponibilidade gratuita e 

de acesso mundial: características presentes no formato de página web.  

Levamos em conta que para nossa finalidade é necessário que as partituras e 

as gravações dos títulos levantados não violem leis de direito autoral. O mapa 

mental é acessado pela Internet (www.musica.ufrn.br/mapasmentais). As 

entradas estão organizadas por período histórico, contendo seus compositores 

emblemáticos e algumas de suas obras. O usuário tem acesso à partitura da 

obra (em pdf, por exemplo) juntamente com seu vídeo, em seus sites de 

origem. A LAUDMUS funciona como um diretório de links de acesso a 

conteúdos hospedados em sites da WWW. Assim, os arquivos desnecessitam 

estar carregados no nosso servidor. Através dos links, o usuário é direcionado 

aos sites e pode usufruir do conteúdo selecionado.  

Das atividades realizadas citamos o levantamento de músicas e compositores 

citados no livro “A Música Moderna” (GRIFFTHS1989); início do contato com o 

FreeMind (software livre de mapeamento mental); pesquisa de fotos dos 

compositores em sites de domínio público; explicações sobre buscas na 

Internet de material a ser mapeado, bem como orientação sobre direitos 

autorais.  

Palavras-chave: Aprendizagem, Mapa Mental, Material Didático, Música, 

Software Livre  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS0962 

TÍTULO: Plano de Trabalho 2 do Projeto LAUDMUS: Desenvolvimento de um 

Lista de Audição Musical Online 

AUTOR: RAIANY JULLIETE DA SILVA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA  

Resumo:  

Este projeto propõe a elaboração e gerenciamento de um mapa mental, com 

links de partituras e vídeos, para uma antologia de música online, baseada em 

itens de domínio público, fazendo uso de software livre. É notória a carência 

desse tipo de recurso em Português e também de sua disponibilidade gratuita e 

de acesso mundial: características presentes no formato de página web.  

Levamos em conta que para nossa finalidade é necessário que as partituras e 

as gravações dos títulos levantados não violem leis de direito autoral. O mapa 

mental é acessado pela Internet (www.musica.ufrn.br/mapasmentais). As 

entradas estão organizadas por período histórico, contendo seus compositores 

emblemáticos e algumas de suas obras. O usuário tem acesso à partitura da 

obra (em pdf, por exemplo) juntamente com seu vídeo, em seus sites de 

origem. A LAUDMUS funciona como um diretório de links de acesso a 

conteúdos hospedados em sites da WWW. Assim, os arquivos desnecessitam 

estar carregados no nosso servidor. Através dos links, o usuário é direcionado 

aos sites e pode usufruir do conteúdo selecionado.  

Das atividades realizadas citamos o levantamento de músicas e compositores 

citados no livro “A Música Moderna” (GRIFFTHS1989); início do contato com o 

software livre de mapeamento mental FreeMind (MUELLER 2009); pesquisa de 

fotos dos compositores; explicações sobre buscas na Internet; orientação sobre 

direitos autorais  

Palavras-chave: Aprendizagem, Mapa Mental, Material Didático, Música, 

Software Livre  
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CÓDIGO: HS0965 

TÍTULO: Presença Pública das Igrejas em Felipe Camarão AUTOR: JÉSSICA 

CÁSSIA BARBOSA 

ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR  

Resumo:  

Essa pesquisa tem como foco de discussão os estudos da Religião, 

especificamente, quais potencialidades que as Igrejas Evangélicas têm como 

agente social no bairro de Felipe Camarão, e a possibilidade de tornar visível a 

localidade e seus indivíduos. Trata-se de pensar a partilha do sensível tal como 

defende o filósofo argeliano Jacques Rancière. Na partilha do sensível o que 

está em jogo é a (re)distribuição de lugares e formas de visibilidade. Nas 

pesquisas de varredura realizadas no bairro desde 2001, o que chama a 

atenção é a multiplicação incessante do número de igrejas no local. O bairro de 

Felipe Camarão é historicamente um bairro de periferia na cidade de Natal – 

RN, condição já conferida através do modo de seu surgimento. Esta é a 

posição, o lugar que o bairro ocupa ainda no cenário local. A fundação da 

ALEF (Associação dos líderes evangélicos de Felipe Camarão) é resultado de 

“parcerias cognitivas”, instrumento metodológico ou base fundante de ação de 

nossa pesquisa. Estabelecer parcerias é abrir um diálogo do qual resulta a 

transformação dos indivíduos envolvidos na experiência da pesquisa. A ALEF é 

uma experimentação da potência de ação política das igrejas evangélicas em 

Felipe Camarão visando tentar aquilatar qual a face pública das igrejas 

evangélicas nesse espaço.  

Palavras-chave: Transformação Social, Igrejas Evangélicas, Periferia.  
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CÓDIGO: HS0966 

TÍTULO: Em busca de espaços com mais urbanidade – uma análise dos 

mobiliários urbanos em Natal-RN 

AUTOR: LORENA GOMES TORRES 

ORIENTADOR: VERONICA MARIA FERNANDES DE LIMA  

Resumo:  

A pesquisa tem o objetivo de estudar o mobiliário urbano da cidade de Natal, 

através de uma mostra constituida pelos bairros de Ponta Negra, Lagoa Seca e 

Tirol, e Vale Dourado. Num primeiro momento, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, seguido de leituras e discussões dos principais conceitos que 

embasam o tema. Após o levantamento e análise, realizaram-se visitas a 

campo com o objetivo de fazer um levantamento quantitativo e qualitativo do 

mobiliário urbano que existiam nelas. Através de estudos do comportamento 

ambiental, foram detectadas as formas de apropriação e utilização dos 

elementos existentes. Essas visitas foram feitas em três horários diferentes: 

oito horas da manhã, meio-dia e às cinco horas da tarde, aproximadamente, 

durante a semana e mais três visitas nos mesmos horários no fim de semana 

em todos os espaços estudados. Entre essas visitas fizemos entrevistas com a 

população local, no total 20 pessoas de cada área de estudo, para saber como 

ela utilizava o espaço público, qual, na sua opinião e quais eram as 

necessidades da população. Pode-se concluir que as maiores necessidades 

detectadas a partir das entrevistas, levantamentos e observações realizadas 

foram a manutenção do mobiliário e a segurança nesses locais.  

Palavras-chave: Espaço urbano, Mobiliário Urbano, Natal.  
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CÓDIGO: HS0967 

TÍTULO: O lugar das políticas sociais na formação do psicólogo: mapeamento 

das agências formadoras 

AUTOR: VANESSA COSTA PESSANHA 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO  

Resumo:  

Ao longo dos anos o papel do psicólogo passou por diversas transformações e 

entre elas está uma maior inserção em novos contextos e espaços de atuação. 

É nesse sentido em que se inserem as Políticas Sociais (PS), favorecendo 

assim, um campo de atuação comprometida do psicólogo. Aliado a isso está à 

implementação das Diretrizes Curriculares para Psicologia (DCNs) visando 

uma formação crítica, contextualizada, uma prática reflexiva e um perfil 

profissional comprometido com as demandas sociais. Dessa forma, o objetivo 

desse estudo é investigar o lugar das PS na formação graduada do psicólogo. 

Os dados foram extraídos a partir da análise documental dos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos cursos (PPCs) das 13 instituições públicas participantes da 

amostra. A partir da análise das 38 disciplinas relacionadas a tal temática 

verificou-se que a presença das PS na formação se mostra de maneira 

variável, conferindo às instituições formadoras certa flexibilização e autonomia 

na construção dos PPCs. Das 38 disciplinas analisadas, 22 são obrigatórias e 

16 optativas. A PS é temática secundária em 22 disciplinas e temática principal 

em 16 disciplinas. Verificou-se uma predominância do termo “Políticas 

Públicas” em 71,1% das disciplinas, enquanto o termo “Políticas Sociais” 

apresentou-se em 13,2% das disciplinas. 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 projetos políticos pedagógicos.  

Palavras-chave: Formação em Psicologia; Políticas Sociais; Diretrizes 

Curriculares  
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CÓDIGO: HS0968 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA, BUSCA POR TRATAMENTO E CRENÇAS 

DE ALCOOLISTAS USUÁRIOS DO CAPS AD 

AUTOR: MAYARA WENICE ALVES DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA  

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 avaliar as crenças dos alcoolistas sobre os efeitos 

positivos do álcool com relação à percepção da qualidade de vida e ao 

comportamento de tentar parar de beber. A pesquisa de cunho quantitativo 

conta com uma amostra de 66 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 indivíduos que tentaram 

parar de beber mais vezes avaliam de forma mais negativa seu ambiente e os 

efeitos do álcool. Quanto à qualidade de vida obteve-se que sujeitos que 

avaliam os efeitos do álcool de forma menos positiva avaliaram como melhor 

sua qualidade de vida. Diante dos resultados encontrados, pode-se inferir que 

uma avaliação negativa do álcool pode estar relacionada a crenças positivas 

dos alcoolistas com relação à qualidade de vida e ao comportamento de 

procurar parar de beber mais vezes.  

Palavras-chave: Alcoolismo, Qualidade de vida, CAPS ad  
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CÓDIGO: HS0969 

TÍTULO: Características Sócio-Demográficas do Suicídio no Rio Grande do 

Norte – 2003 a 2009 

AUTOR: RHAVENNA DOS SANTOS RIBEIRO 

ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA  

Resumo:  

A maior parte das pesquisas sobre a morte voluntária, na região nordeste do 

Brasil, tem sido desenvolvida principalmente no Rio Grande do Norte e Ceará. 

Considerando a importância desse tema e a necessidade de se acompanhar as 

taxas de ocorrência do suicídio no Estado, esta pesquisa objetivou investigar 

os registros de suicídios nos laudos cadavéricos do Instituto Técnico Científico 

de Polícia - RN (ITEP), no período de 2004-2010. Após coletados os dados, 

estes foram implantados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

onde foram computadas variáveis como: idade, sexo, entre outras. A partir da 

construção do banco de dados as variáveis foram relacionadas entre si e 

tratadas estatisticamente em números brutos e percentuais. Em seguida os 

dados foram comparados com estudos anteriores e de diferentes regiões do 

país. Os resultados obtidos neste estudo apresentam algumas evidências, uma 

delas é o drástico aumento do número de casos: no período de 1980-2003 

foram encontrados 1322 casos e no período de 2004-2010, 697 ocorrências. 

Quando calculadas as frequências das variáveis os maiores resultados obtidos 

foram: sexo masculino (78%), intervalo de idade 25-40 anos com 35,5%, 

solteiros (64%), o meio foi enforcamento (56%) e agricultor como profissão 

(47%). Acreditamos que esta pesquisa nos propiciou uma visão mais completa 

do fenômeno do suicídio no RN, além de oportunizar uma perspectiva 

comparativa dos aspectos envolvidos no ato suicida ao longo do período 

pesquisado.  

Palavras-chave: epidemiologia, suicídio, suicídio no RN  
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CÓDIGO: HS0972 

TÍTULO: Bacias hidrográficas do RN: ensinando geografia com geotecnologias 

AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO 

ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO DA SILVA  

Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir de que maneira o 

uso de geotecnologias pode propiciar aos profissionais da área de educação os 

instrumentos necessários para melhorias na qualidade do ensino de conteúdos 

acerca de bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte – RN. São 

apresentados mapas gerados em sistemas de informações geográficas 

passíveis de sobreposição com variados temas geográficos com mais 

interatividade do que usualmente apresentado em livros e mapas escolares. A 

literatura especializada mostra que os SIG ́s propiciam melhorias no 

aprendizado escolar, além de ser uma forma inovadora de gerar material 

didático, tendo em vista a necessidade de se adaptar temas globais que de 

certa forma nos livros didáticos limitam as discussões geográficas sobre os 

lugares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s já sugerem o emprego 

de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG’s como um 

novo instrumento de trabalho didático, e de procedimento metodológico, para o 

ensino nos níveis fundamental e médio. Isto se deve à relativa facilidade no 

processamento de informações, na geração de imagens, na delimitação de 

bacias hidrográficas, na análise ambiental de recursos hídricos, onde tanto o 

professor quanto o aluno podem se inserir com razoável naturalidade no 

mundo real trazido para dentro do computador.  

Palavras-chave: Geotecnologias, ensino, bacias hidrográficas.  
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CÓDIGO: HS0973 

TÍTULO: A atuação do Conselho Tutelar em Currais Novos, RN. AUTOR: 

DAIANE MEDEIROS DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA  

Resumo:  

Objetivando analisar a dinâmica de funcionamento do Conselho Tutelar 

continuamos envolvidos neste estudo para obter maior compreensão dos 

procedimentos de implementação das políticas definidas no Estatuto da 

Criança (ECA), relativas à missão dos Conselhos Tutelares. Após 21 anos de 

vigência do ECA, o Conselho Tutelar do município permanece enfrentando 

dificuldades para desempenhar sua missão. Optamos pelo estudo exploratório-

descritivo, utilizando-se entrevistas semiestruturadas, com todos os membros 

eleitos do Conselho, do Juiz da Vara correspondente e do Delegado de Polícia 

local, além de observações in loco. Até agora, constatamos que o Conselho 

enfrenta severos obstáculos, ligados principalmente à falta de apoio do 

Executivo Municipal e do próprio Conselho Municipal de Direitos das Crianças 

e Adolescentes. O Conselho Tutelar atua com cinco conselheiros, sendo de 

suma importância que o CMDCA mantenha com ele uma boa articulação 

política, técnica e administrativa, como órgãos integrantes do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD). Constatamos que essa relação é tênue - os 

conselheiros tutelares sequer conhecem os membros do CMDCA - e traz sérias 

consequências para a operacionalização do SGD, a exemplo do que ocorreu, 

recentemente, quando os conselheiros tutelares estavam atuando 

irregularmente, há longo tempo, já que os seus respectivos mandatos haviam 

expirado, e não houve eleição, em tempo hábil, dos substitutos, problema 

sanado posteriormente por intervenção judicial.  

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes, Conselho Tutelar, Estatuto da 

Criança.  
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CÓDIGO: HS0975 

TÍTULO: Reflexões sobre as construções de gênero no MST AUTOR: LAURO 

CARVALHO DA SILVEIRA 

ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo analisar as questões que envolvem gênero, 

geração e juventude nos movimentos sociais. Tomamos como exemplo, o 

Movimento dos trabalhadores sem terra (MST) do RN, também fazendo 

paralelo com algumas organizações feministas que atuam no estado. 

Refletindo sobre as relações de gênero e cultura, podemos perceber como que 

o movimento se propõe a resignificar os processos de identidades atribuídos ao 

ser homem e ser mulher nos espaços de atuação “militante”. Atualmente as 

contestações acerca dos papeis de gênero vem tendo grande relevância nos 

espaços políticos de atuação. No caso deste trabalho analisa-se como que os 

Movimentos sociais, feministas, vêm reinvidicando direitos ao corpo e 

confrontando antigos padrões impostos ao papel do homem e da mulher nas 

relações sociais. A grande questão é como que essas relações culturais são 

exercidas na prática. Observa-se que: Se por um lado temos organizações que 

pretendem desenvolver trabalhos voltados para uma nova formação social, por 

outro, no seu cotidiano as relações de gênero ainda apresenta-se como um 

desafio a ser superado. Vem à tona a importância de se pensar o gênero, as 

condições sociais e culturais como indispensáveis para a mudança de 

mentalidade das organizações, buscando o desenvolvimento social, humano e 

participativo comum (livre de dominação / opressão) dos sujeitos nos âmbitos 

sociais e culturais.  

Palavras-chave: Movimento Sociais, Gênero, Feminismo, Geração  
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CÓDIGO: HS0982 

TÍTULO: Matemática e as necessidades vivenciadas no âmbito de práticas 

pedagógicas na formação de professores alfabetizadores da escola pública 

AUTOR: THAISE DE SANTANA LOPES 

ORIENTADOR: CLAUDIANNY AMORIM NORONHA  

Resumo:  

O trabalho é constituído no interesse pela aprendizagem da leitura, da escrita e 

do raciocínio lógico-matemático de crianças do Ensino Fundamental e procura 

compreender as necessidades dos professores das escolas públicas com 

relação à prática docente no ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, especificamente nos 4o e 5o anos. Objetiva colaborar através da 

análise de recursos didáticos que norteiam a ação deste docente, de modo a 

identificar as concepções e abordagens da leitura apresentadas pelos 

materiais/recursos nas aulas de matemática. Tomamos como luz a analise dos 

documentos do MEC, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - 

de Matemática do Ensino Fundamental; o Referencial Curricular para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental do município do Natal – RCEF (2010) -, e o 

Programa do Livro Didático – PNLD (2011). Os sujeitos da pesquisa são as 

escolas que fazem parte do convênio SEEC/UFRN e SEMEC/UFRN, pois 

partimos da consideração de que a parceria entre a universidade e a escola é 

um caminho fecundo e viável para uma mudança significativa no ensino e na 

aprendizagem.  

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Raciocínio lógico-matemático; Escola Pública.  
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CÓDIGO: HS0991 

TÍTULO: O STF COMO LEGISLADOR NEGATIVO EM DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL NO MERCOSUL AUTOR: LUCAS CAVALCANTE DE 

LIMA 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA  

Resumo:  

O Protocolo de Las Leñas é o principal instrumento de cooperação processual 

entre os países do MERCOSUL. Neste trabalho, objetiva-se investigar a 

eficácia de suas normas no direito pátrio a partir da interpretação do STF. 

Utilizamos como bibliografia básica BARRETOS, COMPARATO E PIOVESAN. 

O primeiro trata especificamente do Protocolo de Las Leñas, enquanto os 

demais tratam genericamente da justiça internacional. Estudamos, 

concomitantemente, as normas do referido Protocolo e do Código de Processo 

Civil. Por fim, pesquisamos a jurisprudência da nossa Suprema Corte a 

respeito da recepção do Protocolo em nosso Direito. Constatamos que nem 

todos os efeitos que o “legislador” intentou com o Protocolo foram efetivados no 

Direito nacional. O STF limitou sua interpretação e aplicação. Em suma, eis o 

que realmente foi concretizado: igualdade processual, com a consequente 

dispensa de caução; superação da burocracia consular para reconhecimento 

de documentos oriundos de autoridades jurisdicionais dos Estados-membros; 

celeridade e simplificação dos processos de homologação de sentenças e 

laudos arbitrais e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Chega-se à 

conclusão que em matéria de processo no MERCOSUL o STF é o verdadeiro 

legislador. O Protocolo previu alterações significativas, porém o Pretório 

Excelso limitou alguns de seus efeitos pretendidos. Assim, as mudanças foram 

mais procedimentais que propriamente processuais.  

Palavras-chave: MERCOSUL. Processo Civil. Supremo Tribunal Federal.  
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CÓDIGO: HS0992 

TÍTULO: Estudo sobre desempenho escolar e sintomas do Transtorno por 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) no ensino fundamental I 

AUTOR: POLLYANNA FERREIRA SANTANA 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA  

Resumo:  

O TDAH é um dos problemas mais comuns na infância, o qual acarreta 

prejuízos em múltiplas áreas da vida da criança, desde fracasso escolar até 

problemas psicológicos e sociais. Este estudo busca descrever a prevalência 

da sintomatologia TDAH, condutas agressivas e desempenho escolar abaixo 

da média. O desenho é de tipo transversal com amostragem estratificada por 

região e tipo de escola. A amostra é composta por 100 crianças do Ensino 

Fundamental I de escolas públicas e privadas da região leste de Natal. Os 

instrumentos utilizados foram: a escala CBCL 6-18 anos, um questionário 

sóciodemográfico, um Inventário de Estilos Parentais e um Questionário de 

Saúde Geral. Do total dessas 100 crianças, 22 (22%) apresentaram 

dificuldades características do TDAH, das quais 12 (54,5%) são meninos e 10 

(45,5%) meninas. Observou-se que 30 (30%) apresentaram sintomatologia 

agressiva, sendo 20 (66,7%) meninos e 10 (33,3%) meninas. Quanto ao 

rendimento escolar abaixo da média foi obtido um total de 17 (17%) crianças, 

das quais 9 (52,9%) são meninos e 8 (47,1%) são meninas. E sete (31,8%) 

crianças apresentaram concomitantemente desempenho escolar abaixo da 

média, condutas agressivas e sintomatologia do TDAH, sendo 3 meninos 

(42,9%) e 4 (57,1%) meninas. Esses dados destacam a necessidade de que 

estudos de cunho preventivo em população não clínica sejam realizados, 

produzindo conhecimentos relevantes para o meio científico sobre os alertas 

iniciais dos transtornos psicopatológico infanto-juvenis.  

Palavras-chave: TDAH, agressividade e desempenho escolar.  
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CÓDIGO: HS1000 

TÍTULO: SOBRE OS SABERES DISCENTES AUTOR: HELLEN DE LIMA 

SILVA ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA  

Resumo:  

O presente projeto parte da necessidade de compreendermos os sentidos 

dados pelos alunos do curso de Pedagogia (UFRN) em relação aos saberes 

institucionalizados no ambiente acadêmico, tendo como objetivo desenvolver 

estudos acerca da pedagogia universitária relacionando-os com o cotidiano do 

educando, como também, identificar os sentidos dados por eles na construção 

do conhecimento universitário. Para isso, utilizamos a metodologia da 

Entrevista Compreensiva, considerando os sentidos dados pelos alunos como 

mediação ao entendimento da cultura universitária compreendida como um 

conjunto de interações em que o indivíduo é um sistema complexo de relações, 

dessa forma, o objeto da pesquisa é a vida do entrevistado inscrita na 

problemática da pesquisa. Como aporte teórico dialogamos, especialmente, 

com os textos de (KAUFMANN, 1997), (AUGÉ, 1999), (SILVA, 2006). Portanto, 

estes estudos evidenciaram na concretização do projeto resultados que 

reforçam a compreensão de que os alunos não são todos idênticos e os 

padrões de conhecimento revelam-se muitas vezes não adaptados as 

exigências pessoais e da sociedade atual.  

Palavras-chave: Pedagogia universitária, saberes discentes e sentido.  
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CÓDIGO: HS1003 

TÍTULO: Plano de investigação das Licenciaturas de História, Geografia, 

Filosofia e Ciências Sociais 

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 dos licenciandos de 

História, Geografia, Filosofia e Ciências Sociais 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 

fazemos 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 do processo de análise dos dados já coletados.  

Palavras-chave: Representações Sociais, Formação, Licenciaturas  
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CÓDIGO: HS1004 

TÍTULO: A barbárie e a obra de arte contemporânea segundo Walter Benjamin 

AUTOR: CLAYTON RODRIGO DA FONSECA MARINHO 

ORIENTADOR: MARIA DO MAR VAZQUEZ Y MANZANO  

Resumo:  

Uma das características da arte contemporânea é o seu caráter autoreflexivo 

devido a sua intrínseca relação com a filosofia. Walter Benjamin consagrou boa 

parte do seu pensamento a tentar compreender como a arte e a vida se 

entrelaçam; criticar a sua atualidade e buscar, por meio da arte a libertação do 

proletariado, percebeu que a arte apresentava as condições que poderiam 

esclarecê-los, para que se tornassem capazes de escrever uma nova história, 

a contrapelo. Assim, encontrou na barbárie a oportunidade para se fazer isso. 

No entanto, o autor notou que existiam algumas condições para que tal 

barbárie fosse positiva, o que não se realizou, devido à própria natureza dessa 

barbárie e o uso que faziam dela. Inicialmente, faremos um breve estudo do 

conceito de barbárie benjaminiana e seus desdobramentos atuais. A intenção 

desse trabalho consiste na possibilidade de estabelecer juízo de valor estético 

na obra de arte contemporânea segundo os pressupostos benjaminianos. A 

metodologia baseia-se na interdisciplinaridade, buscando estabelecer claras 

conexões entre os saberes, apreendendo o objeto em sua totalidade em 

constante expansão. Além disso, desejamos construir possibilidades 

interpretativas da obra de arte na contemporaneidade, como ela se apresenta e 

que perspectivas esse conceito pode fornecer para uma maior e melhor 

apreensão do que se produz hodiernamente.  

Palavras-chave: Barbárie. Walter Benjamin. Obra de arte. Juízo de valor 

estético.  
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CÓDIGO: HS1005 

TÍTULO: Representações Sociais de ensinar e do campo científico por 

licenciandos da UFRN 

AUTOR: CAROLINE MAFRA DE LIMA 

ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo identificar as representações sociais sobre o 

ensinar e qual o campo cientifico de ensino dos licenciados da UFRN. É 

também compreender como são usadas as teorias pedagógicas que são 

usadas na formação dos licenciandos. A metodologia utilizada por nós para a 

coleta de dados foi a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP). Essa é 

uma técnica projetiva que apreende os mecanismos simbólicos permitindo 

assim que o participante expresse suas idéias livremente. Foi possível finalizar 

a TALP com os seguintes cursos: Ciências Sociais(20), Geografia(20), 

Biologia(20) História(20) Filosofia(20) e Educação Física(17, faltando finalizar 

com 3 alunos) com um total de 117 licenciandos. O curso de Geografia já teve 

suas análises finalizadas e o que nos leva a crer, que as RS do ensinar 

Geografia para esses licenciandos, estão ancoradas em um modelo de ensino 

baseado na Geografia crítica, na qual se propõe a estudar as transformações 

ocorridas no meio em que vivemos de forma critica e reflexiva, valorizando o 

aluno e suas vivencias. Além disso, que esse ensino pode ser provedor de 

mudanças e desenvolvimento social. Estamos em processo de análises com os 

demais cursos, para que ao finalizarmos possamos dar continuidade a segunda 

etapa da pesquisa.  

Palavras-chave: Representação Social, Formação Docente, Ensinar.  

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS1010 

TÍTULO: ATIVIDADES PARA AULA DE LÍNGUA INGLESA: aspectos culturais 

em The Dead AUTOR: SIMONE SANTANA FERRAZ 

ORIENTADOR: ANA GRACA CANAN  

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 o conto mais famoso 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. Para o sucesso da aplicação das atividades, o 

conto The Dead, mostra-se amplamente apropriado. O texto apesar do título, 

Os Mortos na tradução literal, desenvolve-se durante uma festa e os conflitos 

de Gabriel Conroy são colocados em diversos momentos da festa: desde sua 

chegada, passando pelo jantar, durante a quadrilha, até o desfecho da história. 

Para a concretização dessa proposta são sugeridas três atividades apropriadas 

a uma oficina literária. As atividades abordarão a caracterização de alguns 

personagens, sua influência na história, além da contextualização que pode 

desenvolver-se plenamente sob o aspecto cultural. Esse trabalho poderá 

funcionar como alavanca para uma análise literária sem que os estudantes 

submetidos às atividades percebam que a estão fazendo, visto que o foco 

principal é a aula de inglês.  

Palavras-chave: língua inglesa, atividades, cultura  
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CÓDIGO: HS1012 

TÍTULO: Identificação e Caracterização dos Investimentos no Imobiliário – 

Turístico na Região Metropolitana do RN. 

AUTOR: EUCÁSTILA JORDÂNIA DE SOUZA DIAS ANJOS 

ORIENTADOR: ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA  

Resumo:  

O desenvolvimento do setor turístico no RN apresenta como característica 

fundamental o uso e apropriação dos recursos naturais, a partir de novas 

práticas e funcionalidades.No caso da RMN,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.Nos atemos ao 

levantamento de investimentos privados por meio de projetos turísticos e 

imobiliários no litoral, a partir da compilação dos dados sobre o Registro de 

Capital Estrangeiro do Banco Central.A metodologia utilizada nessa etapa de 

sistematização dos investimentos realizados, ratifica a percepção da mudança 

de paradigmas no nosso desenvolvimento.Os resultados gerarão novos 

estudos de apoio aos órgãos e gestores públicos quanto aos métodos de 

salvaguarda desse território costeiro. Consideramos a evolução dessa sinergia 

econômica entre setores distintos (turismo e Construção Civil), considerações 

preliminares: o RN é estado com maior expressividade nos ingressos ao lado 

do CE. Com ressalva para uma queda significativa e continua dos 

investimentos no CE nos últimos anos.PE é o estado com menor 

expressividade nos ingressos, sem declínios ou elevações entre 07/09.A BA 

apresentou investimentos inconstante, com uma queda nos investimentos.O 

que nos permite observar o sentido, em diferentes ordens geográfica, estrutural 

mas principalmente econômico que caracterizaria o nosso desenvolvimento 

local recente.  

Palavras-chave: Região Metropolitana, Imobiliário - Turístico.  
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CÓDIGO: HS1014 

TÍTULO: Plano de Trabalho de Bolsista Voluntário para o projeto intitulado A 

REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO INDÍGENA NOS DISCURSOS DE 

POSSE DE EVO MORALES: UMA ANÁLISE TEXTUAL-DISCURSIVA. 

AUTOR: IVAN FAUSTINO DA SILVA JÚNIOR 

ORIENTADOR: ALEXANDRO TEIXEIRA GOMES  

Resumo:  

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa intitulada 

A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO ÍNDIGENA NOS DISCURSOS DE 

POSSE DE EVO MORALES: UMA ANÁLISE TEXTUAL-DISCURSIVA, 

orientada pelo Prof. Ms. Alexandro Teixeira Gomes, da qual participamos como 

bolsista voluntário de iniciação científica. Nosso objetivo foi analisar a 

construção da representação discursiva dos povos indígenas nos 

pronunciamentos de posse de Evo Morales – presidente da Bolívia –, 

considerando os postulados da Análise Textual dos Discursos (Adam, 2008a). 

As categorias utilizadas são aquelas consideradas por Adam ao referir-se às 

ligações semânticas do texto: correferência, anáforas, isotopias e colocações. 

Todas elas contribuem para construir a representação discursiva, em diversos 

níveis. Essas noções são complementadas pelas noções apresentadas em 

Rodrigues et al (2010) para a construção da representação discursiva: 

referenciação, predicação verbal, aspectualização dos referentes 

(qualificações) e dos predicados (modificação), localização espacial e temporal, 

conexão. Dadas as limitações de tempo, analisamos apenas o primeiro 

discurso. Os dados revelam que a representação do indígena é apresentada a 

partir de duas macro isotopias em que o indígena é visto, inicialmente, como 

minoria, desde o ponto de vista de sua posição social, e, logo, como vencedor 

que ocupa o mais alto escalão da política boliviana.  

Palavras-chave: Representação discursiva; discurso de posse; Evo Morales.  
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CÓDIGO: HS1017 

TÍTULO: O fotojornalismo em Natal: A República AUTOR: TAMIRES CAMILA 

DE OLIVEIRA ROCHA ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE  

Resumo:  

Apresentam-se resultados parciais do plano de trabalho O FOTOJORNALISMO 

EM NATAL: A REPÚBLICA, vinculado ao projeto de pesquisa O 

FOTOJORNALISMO EM NATAL: A REPÚBLICA E O DIÁRIO DE NATAL, cujo 

objetivo tem sido: Investigar as origens e as características do fotojornalismo, e 

o seu contexto histórico-social no extinto jornal A República, entre 1889 e 1935. 

Utilizamos como metodologia a Cartografia Simbólica. Os dados foram 

coletados nos acervos do Arquivo Público e Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte, tendo em vista não existir mais cadernos-arquivos no 

prédio do jornal. Utilizamos uma câmera fotográfica digital amadora para a 

reprodução e digitalização dos exemplares. Ao todo, foram digitalizadas 4.158 

imagens (fotografias e gravuras) que foram armazenadas em disco rígido de 

computador e em DVD. Após essa fase iniciamos a análise dos dados para a 

compreensão das características do fotojornalismo, referente ao período 

pesquisado. Constatamos que as imagens fotográficas mostram a 

padronização da composição fotográfica da época em plano médio e formato 

ovalado vertical, atestam a dominação de grupos políticos, possivelmente 

devido ao caráter oficial do jornal, que priorizava a personificação do poder 

político, militar, religioso e de comerciantes notórios da capital potiguar. 

Notamos o descuido do jornal com os fotógrafos da época, pois não se 

preocupava em publicar as imagens com os devidos créditos do autor, 

desrespeitando seus direitos autorais.  

Palavras-chave: Fotojornalismo, A República, Cartografia, Fotocartografia, 

Fotografia  
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CÓDIGO: HS1025 

TÍTULO: O relato de viagem como fonte histórica na construção de "el largo 

atardecer del caminante", de Abel Posse. 

AUTOR: AUTALINNE AUGUSTA MOREIRA 

ORIENTADOR: REGINA SIMON DA SILVA 

CO-AUTOR: LUÍS HENRIQUE FREIRE REIS  

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", do conquistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, como fonte 

histórica na construção do romance. Estudo baseado em pesquisa bibliográfica 

que utiliza como base teórica: G. Luckács, Seymour Menton e Linda Hutcheon, 

para o romance histórico; Mary Louise Pratt e Beatriz Pastor, para o relato de 

viagem; e Wolfgang Iser para análise do texto ficcional. Em El largo atardecer 

del caminante, caracterizado como Novo Romance Histórico, foi possível 

observar uma visão crítica dos relatos de viagem como fonte histórica e a 

possiblidade de distinguir o real do ficcional.  

Palavras-chave: viagem El largo atardecer del caminante Cabeza Vaca 

Romance Histórico  
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CÓDIGO: HS1034 

TÍTULO: Gravação e Acompanhamento na Criação de SoundKits do Hydrogen 

Drum Machine 

AUTOR: EDSON LUÍS CARVALHO PORTO 

ORIENTADOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO 

CO-AUTOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA  

Resumo: O uso de bibliotecas (soundkits) no programa Hydrogen Drum 

Machine, traz nova metodologia ao compositor eletroacústico, facilitando a 

manipulação e modificação sonora, criação de efeitos e granulações. Essa 

metodologia permite uso de bibliotecas próprias, reutilizadas em outras obras. 

Nossa pesquisa, empiricamente investigou eficiência e levantamento de suas 

restrições.  

O trabalho se realizou com alunos e professores de Música e Tecnologia da 

EMUFRN. Cada participante criou seu soundkit, com amostras gravadas em 

estúdio ou coletadas na Internet e criou sua composição no Hydrogen. Elas 

foram analisadas, comentadas e modificadas colaborativamente. Foi 

respondido um questionário sobre facilidades e dificuldades.  

Embora o avanço da tecnologia e acesso a computadores e aplicativos mais 

sofisticados se acentuou nos últimos anos, a fazer eletroacústico ainda é 

considerado lento e laborioso. O experimento com o Hydrogen, por sua forma 

de edição através de padrões e grades, e sua interface ágil e intuitiva, permitiu 

eficiência e facilidade em testes e modificações de experimentos sonoros.  

A equipe concorda que o Hydrogen foi hábil na confecção de obras 

eletroacústicas, apesar de não ser sua função específica. Ademais, ele está em 

desenvolvimento de recursos e ferramentas. Com trabalhos como este, talvez 

seus desenvolvedores olhem essa possibilidade de utilização e desenvolvam 

mais recursos a esse tipo de composição.  

Palavras-chave: Composição Eletroacústica, Hydrogen Drum Machine, Música, 

Soundkits  
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CÓDIGO: HS1036 

TÍTULO: Memória da formação de professores de EJA no RN AUTOR: YURI 

BORTONE 

ORIENTADOR: MARISA NARCIZO SAMPAIO  

Resumo:  

Pretendo aqui apresentar o projeto da minha 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). Objetiva-se reunir e organizar os depoimentos de professores 

atuantes em projetos EJA no RN a partir dos anos 1940, sobre suas práticas 

pedagógicas e de formação continuada, valorizar o saber dos professores 

como produtores de um conhecimento produzido a partir da vivência da prática 

pedagógica e identificar e dar visibilidade às práticas pedagógicas dos 

professores que atuaram na EJA durante o século XX (TARDIF, 2002). O 

trabalho associa se a um sistema de estudos de grupos temáticos do 

NUHMEJA e estudos individuais. Esse grupo de estudos trabalha com um 

corpus de textos objetivando apropriar-se da teoria histórica (LE GOFF, 1996) e 

de estratégias de pesquisa, coleta e organização de/em arquivos.  

Palavras-chave: Formação de professores da EJA; Memória; Práticas 

Pedagógicas.  
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CÓDIGO: HS1042 

TÍTULO: Referencial antropológico AUTOR: THAISSA DE MELO FREIRES 

ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA  

Resumo:  

O presente projeto objetiva compreender os sentidos dados atualmente ao que 

seria o modelo de professor competente, partindo da análise de fenômenos 

que estão ocorrendo na universidade tais como: o excesso de alunos nas 

turmas, os apelos pela a integração e ampliação dos espaços, a comunicação 

com outros centros e o processo de avaliação institucional do docente. Para 

isso, utilizamos a metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 

1997) visto que essa enfoca a palavra como expressão dos valores dos 

homens, que se constrói tanto individualidade como na coletividade, por meio 

das suas relações como os outros. Dessa forma, a Entrevista Compreensiva 

permite ao pesquisador a partir das hipóteses forjadas no campo de pesquisa 

construir, desconstruir e reconstruir seu objeto de estudo. Dialogamos, 

especialmente, com a abordagem antropológica (AUGÉ, 1997, 1999). Esta 

pesquisa nos proporciona refletir sobre o modelo de professor competente 

mediante as rupturas do laço simbólico da imagem do professor e, por 

conseguinte da relação pedagógica vivenciadas atualmente na universidade.  

Palavras-chave: Universidade, Professor e Sentidos  
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CÓDIGO: HS1044 

TÍTULO: Tag Clouds: estudo de usabilidade em websites de compras  

AUTOR: JOANA RAFAELA GOMES VIEIRA LIBERATO 

ORIENTADOR: JOSE GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA  

Resumo:  

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa "Estudo da eficiência, eficácia e 

satisfação na interação com elementos de interface gráfica na web sob a ótica 

da usabilidade e do design", que tem como meta avaliar elementos de interface 

gráfica e sua relação com usuários de computador. Nuvens de Tags, ou Tag 

Clouds, são representações gráficas de conteúdo ou dados. Elas devem 

contribuir com a organização, objetividade e rapidez de acesso. Através de 

pesquisa e testes de usabilidade entre dois sites de compras, foi examinado se 

o recurso de interface Tag Cloud é realmente útil e ajuda usuários a realizarem 

suas tarefas. Os resultados apontam que formatação, apresentação, 

posicionamento e irrelevância do recurso na página de um site podem afetá-lo 

negativamente. O problema é evidente ao ponto que o usuário considera o 

mecanismo útil, reconhece sua função, e mesmo assim não o utiliza.  

Palavras-chave: tag cloud, usabilidade  
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CÓDIGO: HS1045 

TÍTULO: O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA  

AUTOR: ISA CRISTINA BARBOSA ANTUNES 

ORIENTADOR: CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO  

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. Até o presente momento, concluímos que a introdução de novas 

linguagens permite uma aprendizagem diversificada, com elementos do 

cotidiano dos alunos, como quadrinhos, filmes, músicas e outros. Com a 

modificação do conceito de fonte histórica proposto pela Escola dos Annales, o 

ensino deixa de ser baseado apenas na memorização do conteúdo narrativo do 

livro didático, partindo da problematização dos conhecimentos e dos aspectos 

relativos à comunidade escolar. Dessa forma a história ensinada não se 

caracteriza mais pela memorização de datas descontextualizadas e na história 

dos grandes heróis. Busca-se hoje o desenvolvimento da reflexão crítica dos 

educandos, com atenção à análise das diferenças e semelhanças, 

permanências e mudanças no campo histórico.  

Palavras-chave: Ensino de história – Novas linguagens – Historiografia  
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CÓDIGO: HS1046 

TÍTULO: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A MENSURAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL DA COMUNIDADE DO PASSO DA PÁTRIA, 

NATAL, RN, BRASIL. 

AUTOR: LEÔNIDAS PETRUCIO DUTRA PEDROSA 

ORIENTADOR: LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: YURI MARQUES MACEDO  

Resumo:  

Desde a formação das primeiras cidades brasileiras, a interrelação entre o 

homem e os rios se deu de forma historicamente contraditória. Essa relação 

variou ao longo da história, passando de uma relação harmônica para uma 

relação de degradação. Além disso, a forma de ocupação dos ambientes 

fluviais nas cidades varia em função do grau de segregação socioespacial, esta 

atrelada aos condicionantes socioeconômicos e ambientais. Essa relação 

contribui para a formação de áreas de vulnerabilidades socioambientais. A 

preocupação atual é de como lidar com os problemas causados pela ocupação 

irregular de áreas susceptíveis a processos naturais perigosos, por 

comunidades socialmente vulnerabilizadas. O principal objetivo desse artigo é 

mensurar a vulnerabilidade social da comunidade do Passo da Pátria. A partir 

dessa premissa têm-se como objetivos específicos a realização de estudos que 

possibilitem o entendimento de como a urbanização da cidade contribuiu para o 

processo de vulnerabilização dessa comunidade. A metodologia empregada se 

utilizou de 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 comunidade do Passo da Pátria 

apresenta-se como uma das regiões com o maior índice de vulnerabilidade 

social da cidade, fruto de uma mudança de relação dos cidadãos natalenses 

com o rio Potengi.  

Palavras-chave: Mensuração, vulnerabilidade socioambiental, segregação 

espacial  
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CÓDIGO: HS1047 

TÍTULO: O ensino de História como orientação para vivência no tempo 

AUTOR: JANDSON BERNARDO SOARES 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA  

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 Jorn Russen e teóricos que 

refletem sobre a didática da história aproximar as discussões sobre ensino dos 

historiadores, mostrando ensino e pesquisa como duas faces da mesma 

moeda, 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 um dos principais veículos desses valores: o livro 

didático. 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.  

Palavras-chave: Ensino de História, Espaço escolar e Teoria da história.  
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CÓDIGO: HS1051 

TÍTULO: O Choro Reboliço para violão solo do compositor João Pernambuco. 

AUTOR: FERNANDO FERREIRA BATISTA 

ORIENTADOR: EZEQUIAS OLIVEIRA LIRA  

Resumo:  

Nosso trabalho pretende realizar uma interpretação comentada do choro para 

violão solo Reboliço, do compositor João Teixeira Guimarães, João 

Pernambuco.  

Palavras-chave: Choro Reboliço  
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CÓDIGO: HS1054 

TÍTULO: Humanização e formação médica: cuidando da saúde mental do 

estudante de Medicina da UFRN 

AUTOR: CINTHIA MAIA PEDERNEIRAS 

ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivos apresentar resultado da pesquisa 

bibliográfica como também apresentar os dados obtidos pelos instrumentos 

utilizados. Os resultados já estão sendo tabulados a fim de analisá-los para 

obtermos uma amostra concreta. Tal estudo debruça-se sobre a questão da 

saúde mental dos estudantes de medicina da UFRN, focalizando, 

especialmente, a depressão, o estresse e a ideação suicida destes. Alguns 

aspectos são inerentes à formação médica, tornando-os vulneráveis para o 

desencadeamento do estresse, como a pressão para armazenar uma grande 

quantidade de novas informações, a extensa carga horária do curso, a própria 

natureza da tarefa médica, que envolve, em maior ou menor grau, dor, morte e 

sofrimento, como também o contexto relacional da escola médica, que é 

caracterizado pela falta de tempo para atividades sociais e para o 

estabelecimento de vínculos afetivos, pela grande competição entre os alunos 

e pelo distanciamento entre eles e os professores. Diversos autores concordam 

sobre a necessidade de se desenvolver mais estudos sobre a saúde mental 

dos estudantes de medicina, como também se faz necessário estimular a 

implantação de serviços de assistência psicológica a esses estudantes nas 

escolas médicas, de forma a lhes possibilitar a elaboração dos conflitos e 

angústias presentes na sua formação profissional, auxiliando-os na construção 

da sua identidade profissional e possibilitando o desenvolvimento de uma 

prática médica humanizada.  

Palavras-chave: Formação médica; depressão; estresse; ideação suicida.  
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CÓDIGO: HS1060 

TÍTULO: Formação em Psicologia Escolar: análise das grades curriculares dos 

cursos de Psicologia de Natal-RN 

AUTOR: SARAH RUTH FERREIRA FERNANDES 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO  

Resumo:  

Objetivamos identificar como a Psicologia Escolar está presente nas estruturas 

curriculares de três cursos de Psicologia de Natal-RN, por meio de análise 

documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Disciplinas 

relacionadas à Psicologia Escolar foram selecionadas por meio das ementas e 

categorizadas em blocos temáticos definidos a priori, com base na literatura. 

Constatamos que no PPC A, do total de 46 disciplinas obrigatórias, 7 são 

diretamente ligadas a contextos educativos –3 no Núcleo Comum e 4 na 

ênfase em processos sócio- institucionais - e 9 são disciplinas afins. No PPC B, 

de 41 disciplinas obrigatórias, 2 são diretamente relacionadas a contextos 

educativos (Núcleo Comum) e 3 são afins. Já no Projeto C, de 46 disciplinas, 9 

são diretamente ligadas a contextos educacionais e 4 são afins, dessas, 6 

estão na ênfase que se refere a processos educativos. Disciplinas indicativas 

de visão individualizante, como “Psicomotricidade” aparecem em 2 dos 3 

cursos, mas com baixa carga horária. Concluímos que existe a tendência em 

diminuir o número de disciplinas específicas. O conteúdo relacionado aos 

campos específicos de atuação encontra-se pulverizado na estrutura curricular. 

Afirmar uma relação direta entre o currículo e a atuação profissional seria 

simplório. Entretanto, a preocupação manifesta nos PPCs com a formação de 

um profissional mais comprometido com a realidade social e menos tensionado 

a atuação individualizante indica avanços na formação.  

Palavras-chave: Formação em Psicologia. Psicologia Escolar. Atuação em 

Psicologia.  
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CÓDIGO: HS1070 

TÍTULO: UMA ONTOLOGIA DE OS SERTÕES, DE EUCLIDES DA CUNHA 

AUTOR: ALFREDO HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES 

ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON  

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.  

Palavras-chave: Ontologia Metafísica, Estética, Arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: HS1071 

TÍTULO: As Identidades Poéticas da Cidade do Natal  

AUTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOARES 

ORIENTADOR: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA  

Resumo:  

O projeto de pesquisa “As Identidades Poéticas da Cidade do Natal” busca 

investigar as identidades culturais construídas nas representações poéticas 

sobre a cidade do Natal. O discurso literário sobre a cidade emana um fluxo de 

representações capaz de preservar e (re)construir o imaginário social dos 

espaços urbanos pelos sujeitos que neles habitam. De ordem qualitativa, 

natureza interpretativista e abordagem multidisciplinar essa 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) tornaram este estudo possível. A 

coleta de dados se deu pelo levantamento de acervo de obras que reunissem o 

discurso literário sobre a cidade do Natal. À proposta inicial de coleta por 

poemas surgiu, também, a necessidade de “ouvirmos” o que diz o discurso 

prosaico sobre a capital potiguar. Para tal, nossa obra de referência foi a 

antologia “Crônicas Natalenses”(VASCONCELOS, 1999). A análise explicita 

resultados semelhantes aos encontrados nos poemas. As crônicas revelam, 

também, categorias gerais e especificas sobre a cidade. Por meio delas, 

pudemos notar um discurso engajado no resgate da memória dos lugares e na 

fuga de um presente não-idealizado.  

Palavras-chave: Discurso. Identidade. Cidade. Memória.  
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CÓDIGO: HS1078 

TÍTULO: Cotejando as crônicas do Jornal a Republica entre os anos 1890 a 

1910 com a obra “A Morte do Sertão Antigo”. 

AUTOR: JARDELINE MAIRA FERNANDES DE ASSIS 

ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO  

Resumo:  

Na pesquisa histórica o uso das fontes é primordial para o sucesso do 

empreendimento investigativo. No caso especial da história a importância das 

fontes e da sua diversidade é, talvez, o campo científico mais singular. Pode-se 

mesmo afirmar que as narrativas históricas resultantes de escavações e 

perscrutações do passado ganham cores e sons mais qualificados quando são 

produtos de um esforço e de um olhar que buscam informações na maior 

diversidade possível de fontes e lugares da memória. Nesse sentido, esse 

projeto de pesquisa fez a leitura e a revisão da bibliografia sobre o uso das 

fontes historiográficas utilizando aproximadamente 203 crônicas do Jornal A 

Republica, entre os anos de 1890 a 1910 das cidades de Acari ( Acary), com 

37 crônicas; Caicó 89; Florânia ( Flores ) 48; Jardim de Piranhas 01; Jardim do 

Seridó 36, e Serra Negra com 02, que foram lidas e analisadas a luz das 

nossas referências bibliográficas que orientaram nossa pesquisa. Além da 

revisão geral da bibliografia indicada pela nossa orientação, foi feita uma leitura 

minuciosa da obra guia da nossa analise comparativa com as fontes, “A Morte 

do Sertão Antigo no Seridó”. Portanto este estudo se conjugou na direção da 

ampliação do conhecimento do cotidiano de outrora, do sertanejo e toda a sua 

complexidade como forma de melhor compreender as nossas raízes.  

Palavras-chave: Crônicas.Seridó. Jornal A Republica.  
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CÓDIGO: HS1086 

TÍTULO: Cidadania e Direito Tributário: análise democracia participativa 

AUTOR: WALLYSON ARTHUR BATISTA QUERINO DA ROCHA 

ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO CO-AUTOR: AURÉLIA 

CARLA QUEIROGA DA SILVA  

Resumo:  

dos novos instrumentos da  

A presente pesquisa busca estabelecer a relação entre cidadania e Direito  

Tributário, a partir da análise da educação fiscal como um novo instrumento da 

democracia participativa. Com a pesquisa bibliográfica constatou que a 

educação fiscal deve ser compreendida como uma abordagem didático-

pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos 

gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever de 

contribuir solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e estar 

consciente da importância de sua participação no acompanhamento da 

aplicação dos recursos arrecadados, com justiça, transparência, honestidade e 

eficiência. Por outro lado, o Direito Tributário estuda a instituição, arrecadação 

e fiscalização de tributos, fornecendo competências tributárias aos entes e 

limitando tal poder de tributar, por meio de princípios, como de isonomia e 

capacidade contributiva. Assim, para alcançar os objetivos constitucionais 

nessa área, é indispensável que tenhamos: educação de qualidade acessível e 

permanente a todos; um sistema tributário que seja capaz de tributar segundo 

a capacidade econômica de cada cidadão; e um processo orçamentário que 

garanta a efetiva participação popular. Portanto, é necessário democratizar as 

informações sobre finanças públicas, propiciando o acompanhamento e o 

controle do gasto público. Dessa forma, assegura-se que os tributos 

arrecadados sejam efetivamente aplicados conforme as prioridades da 

população.  

Palavras-chave: Democracia, cidadania, tributação e controle do gasto público  
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CÓDIGO: HS1087 

TÍTULO: A PARÁFRASE COMO PONTO DE  

AUTOR: THAYSE SANTOS ARIMATÉIA  

ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS  

Resumo:  

O objetivo do presente trabalho é 

encontrados nos textos produzidos 

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.  

Palavras-chave: Escrita acadêmica; paráfrase, heterogeneidade constitutiva.  
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CÓDIGO: HS1092 

TÍTULO: PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL: DO TEXTO LEGAL À LEITURA DA REALIDADE 

AUTOR: RAMON GEORGE DA SILVA JALES 

ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO  

Resumo:  

Objetivando estabelecer padrões de referência orientadores para o sistema 

educacional acerca da organização e funcionamento das instituições brasileiras 

de Educação Infantil, em 2006, o MEC elaborou os Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil. Os Parâmetros estabelecem requisitos 

necessários para uma Educação Infantil que possibilite o desenvolvimento 

integral da criança. Norteada por este referencial, esta pesquisa objetiva 

investigar a aplicabilidade prática desse referencial em uma instituição de 

Educação Infantil da rede pública de Natal-RN, no tocante à prática pedagógica 

e à adequação do seu espaço físico, a fim de garantir melhores condições de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Trabalhamos com a pesquisa 

empírica e como procedimentos de construção dos dados, a análise 

documental e a observação. Verificamos que, no âmbito pedagógico, a escola 

atende parcialmente as exigências contidas no Documento, demonstrando, no 

entanto, certa carência quanto à adequação dos espaços físicos. Os 

Parâmetros constituem-se em instrumento norteador da estrutura, organização 

e funcionamento das instituições de Educação Infantil que devem buscar 

possíveis ajustamentos de sua realidade às recomendações e exigências 

oficiais expressas nesse Documento.  

Palavras-chave: Educação Infantil; Parâmetros Nacionais de Qualidade; Brasil.  
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CÓDIGO: HS1094 

TÍTULO: Pesquisa-da-pesquisa sobre usos e apropriações das tecnologias de 

comunicação e informação (TICs) em lan houses e telecentros de acesso 

público gratuito 

AUTOR: HELENA VELCIC MAZIVIERO 

ORIENTADOR: JUCIANO DE SOUSA LACERDA  

Resumo:  

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. Objetivou-se identificar as contribuições teóricas no campo das 

Comunicações sobre usos e apropriações das TICs em telecentros e lan-

houses de acesso público e gratuito, publicadas entre os anos de 2006 e 2010. 

Em relação aos periódicos, foi realizado o levantamento de todas as 511 

revistas do campo de Ciências Sociais Aplicadas I, de Qualis A1 a B5, 

reconhecidas pela Capes. Desse total, identificamos 248 artigos, presentes em 

79 revistas, que corresponderam ao método de filtragem utilizado.  

Já entre os 39 Programas de Mestrado em Comunicação relacionados pela 

Capes, 15 deles continham dissertações que correspondiam à pesquisa, 

resultando em 32 dissertações. Dos 15 Programas de Doutorado, sete (7) 

deles continham teses que correspondiam aos objetivos da investigação, o que 

resultou na seleção de 12 teses. Ao todo, 292 textos foram classificados. 

Através da realização da “pesquisa da pesquisa” proposta por BONIN (2006), 

os resultados obtidos apontam que ainda são poucos os trabalhos que buscam 

uma análise qualitativa das formas de uso e apropriação das TICs em 

comunidades à margem do processo de informatização.Além disso,a pesquisa 

revelou graves falhas na indexação e resgate de material científico já produzido 

no campo das Comunicações.  

Palavras-chave: Pesquisa da pesquisa;usos e apropriações;TICs;lan- 

houses;telecentros  
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CÓDIGO: HS1095 

TÍTULO: Pesquisando fontes de informação para as engenharias: um relato de 

pesquisa. 

AUTOR: MANUELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: RONNIE ANDERSON NASCIMENTO DE FARIAS  

Resumo:  

Enfoca o processo de desenvolvimento da pesquisa fontes de informação para 

as engenharias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem como 

objetivo pesquisar fontes de informação tradicionais e em bases de dados na 

Internet em apoio à disciplina solicitada pelo curso de Engenharia de Produção 

da referida universidade e fornecer subsídios efetivos para a produção de um 

livro sob este tema. A metodologia deu-se através de pesquisa bibliográfica 

realizada em livros, periódicos, Internet, bem como em artigos e banco de 

dados on-line e reuniões periódicas com pauta para discussões ou por outros 

meios como: questionários, entrevistas, etc. Os primeiros resultados apontaram 

para a necessidade de avaliar as fontes coletadas, através de questionários 

aplicados aos professores da área das engenharias, com vistas a oferecer um 

repertório de fontes especializadas para este grupo. Diante disto novas formas 

de coleta tendem a se expandir por outros métodos de obtenção de resultados.  

Palavras-chave: Fonte de informação. Base de dados. Engenharia.  
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CÓDIGO: HS1096 

TÍTULO: Poéticas corporais na cena brincante: configurações de um saber 

cultural. 

AUTOR: TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS 

ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES  

Resumo:  

A pesquisa se configura como uma reflexão epistemológica acerca da criação 

cênica e dos saberes culturais de dois (02) grupos tradicionais e 

representativos da cultura local, que aqui denominamos de expressões cênico- 

culturais, a saber: Congos de Calçola e Boi Pintadinho da Vila de Ponta Negra, 

ambos originários da Vila de Ponta Negra, em Natal/RN. Os referidos grupos 

integram, desde 2004, o Projeto de Extensão Encantos da Vila, Projeto este 

que serviu de fonte para composição da presente pesquisa. O processo 

investigativo partiu do pressuposto que os brincantes dessas expressões, 

incorporaram e incorporam, pela percepção, pela vivência e convivência, o 

mundo cênico em que vivempercebembrincam. Noutras palavras, os brincantes 

possuem uma história incorporada, a qual se constrói, perpetua-se e manifesta-

se na relação corpo- mundo (ALVES, 2006), de modo que suas ações e as 

cenas que configuram esses grupos são orientadas pelo seu habitus. 

(BOURDIEU, 1992); pelo seu corpo-em- vida (BARBA,1995) e pela sua 

corporeidade (MERLEAU-PONTY, 1999; BURNIER, 2005).  

Palavras-chave: corpo, cena brincante, saber cultural.  
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CÓDIGO: HS1098 

TÍTULO: NO CANTO DO MANGUE BEAT 

AUTOR: ORLANDO BRANDAO MEZA UCELLA  

ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA  

Resumo:  

Este trabalho se propõe analisar a poética da voz nas canções do poeta Chico 

Science e as contribuições de sua obra para a literatura afro-brasileira, bem 

como para a música popular brasileira. O Mangue beat surge no cenário 

pernambucano durante a ebulição multicultural dos anos 90, no idioma dos 

homens- caranguejos de Chico Science e Nação Zumbi (CSNZ). Para tanto, 

tomamos como pressuposto: a importância que a produção simbólica da 

música popular brasileira desempenha na construção, não de uma, mas das 

identidades afro-brasileiras (COSTA, 2001); e os estudos de Paul Zumthor em 

Introdução à poesia oral (2010). Ao falarmos em analisar a poética da voz nas 

canções, estamos levando em consideração a letra atrelada ao arranjo musical, 

em outras palavras: estudaremos a textualidade poética vocalizada ou cantada 

das canções sciencianas. A obra scienciana é composta pelos os CD’s Da 

lama ao caos (1994) e CD’s Afrociberdelia (1996), o quais compôs junto do 

grupo Nação Zumbi. Além dessas obras serem o ponto de partida para a cena 

musical Mangue beat, elas representam também uma relevante contribuição 

artística, do ponto de vista da pluralidade cultural, ou seja, da crioulização entre 

culturas (GLISSANT, 2005). Dessa maneira, entendemos que pesquisar a 

poética da voz nas canções do poeta Chico Science representa um modo de 

mapear essas representações poéticas da voz na cultura brasileira.  

Palavras-chave: Poética da voz, Chico Science, Afrociberdelia, literatura, 

música  
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CÓDIGO: HS1099 

TÍTULO: ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO SOBRE A 

PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO DO MATO GRANDE 

– RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: MARIA LUIZA SILVA FURTADO 

ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO 

CO-AUTOR: HUDSON FELIPE DA SILVA MEDEIROS  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo discutir alguns elementos e fundamentos da 

economia solidária, com um entendimento sobre o processo de 

desenvolvimento de regiões historicamente vulneráveis socioeconômica e 

politicamente. Nesse sentido, busca-se mostrar o estágio em que se encontra o 

processo de valorização e construção de uma economia solidária na Região do 

Mato Grande, corroborando na perspectiva desse modo alternativa de 

organização social, econômica e política de atores vulneráveis diante do 

processo de desenvolvimento do capitalismo. Como procedimentos 

metodológicos foi feito um levantamento bibliográfico a respeito da economia 

solidária, a utilização do mapeamento realizado pelo SIES e o estudo da coleta 

de dados do território do Mato Grande. Observou-se que a idealização da 

economia solidária caracteriza-se como uma forma de fazer economia de modo 

associativo, baseada em valores solidários e justos. Tais redes podem 

aprimorar práticas de compras, permitindo o aprimoramento social e o 

progresso econômico dos participantes, poupando tempo e recursos que 

podem financiar outras atividades solidárias. Tal perspectiva de organização 

sociopolítica e econômica pode promover parcerias, potencializar esforços e 

racionalizar recursos. Portanto, como a produção e o comércio da Economia 

Solidária estão focados no âmbito local e comunitário, é preciso dar força ao 

desenvolvimento local pela via da ampliação de potencialidades existentes nas 

comunidades.  

Palavras-chave: Economia Solidária; Desenvolvimento; Organização Social  
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CÓDIGO: HS1100 

TÍTULO: A Valsa Eponina do compositor Ernesto Nazareth arranjada para 

Violão por. 

AUTOR: NILSON PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: EZEQUIAS OLIVEIRA LIRA  

Resumo:  

Nosso trabalho pretende realizar uma interpretação comentada da Valsa 

Eponina do compositor Ernesto Nazareth, arranjada para violão solo pelo 

Violonista e compositor Marco Pereira.  

Palavras-chave: Valsa Eponina  
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CÓDIGO: HS1102 

TÍTULO: O ENSINO NO MUNICÍPIO DE ACARI:UMA APRECIAÇÃO CRÍTICA 

ENTRE O REAL E O LEGAL. 

AUTOR: CRISTIANE ALVES DANTAS 

ORIENTADOR: RAIMUNDA VALQUIRIA DE CARVALHO SANTOS  

Resumo:  

Desde 1996, o ensino no Brasil é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases 

– LDB no 9394/96, lei orgânica e geral que dita os princípios de organização da 

educação nacional. Assim sendo, o presente trabalho teve como finalidade 

investigar a forma como o ensino é realizado nas escolas públicas de Acari/RN, 

bem como verificar a implantação da política educacional no referido município, 

em conformidade com a legislação em questão. Metodologicamente, a 

pesquisa possui uma abordagem qualitativo-descritiva. Para a geração de 

dados foi realizada entrevista constituída por perguntas abertas, cujo objetivo 

era levantar dados referentes à organização da rede municipal de ensino. Além 

disso, tomou-se arrimo em autores como: Brandão (2007), Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2003), Vieira e Albuquerque (2002). Desse modo, fazendo-se uma 

apreciação crítica entre os preceitos legais da LDB no 9.394/96 e a política 

educacional efetivada no município, verifica-se a real aplicabilidade dos 

regulamentos legislatórios da educação nacional, estando as unidades 

escolares organizadas segundo o plano pedagógico e gestor elaborado pelas 

próprias escolas em união com os órgãos educacionais municipais. Portanto, 

os dados alcançados evidenciam a importância da ação conjunta entre a esfera 

administrativa e o setor pedagógico para a implantação de uma proposta 

pedagógica fundamentada na legislação educacional, que norteia a 

estruturação e o funcionamento das escolas e do sistema de ensino.  

Palavras-chave: Ensino. Educação. Legislação.  
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CÓDIGO: HS1103 

TÍTULO: Análise das exportações do Nordeste para o MERCOSUL, sob a ótica 

do Modelo Gravitacional – 1995/2008. 

AUTOR: GLAUCIA ERIKA URBANO E SILVA 

ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA  

Resumo:  

Analisa as exportações do Nordeste do Brasil para o MERCOSUL, utilizando o 

modelo gravitacional. A hipótese adotada pressupõe que a proximidade entre 

os parceiros comerciais, atua como uma gravidade, e, portanto, como uma 

atração ao comércio. Admite-se ainda, como determinantes nas exportações: o 

PIB, a população, e outras variáveis que influenciam nos fluxos comerciais para 

esse mercado. Este trabalho tem como objetivo avaliar a evolução das 

exportações nordestinas para o MERCOSUL, observando ao impacto sofrido 

após a consolidação da União Aduaneira. Admite-se, como hipótese, que o 

comércio internacional possibilita maior crescimento econômico, através da 

elevação da produtividade e dos recursos produtivos; no entanto, o efeito 

fronteira, e assim, a distância, impedem o aumento do comércio entre os 

países. Entre os resultados constatou-se, que a distância em relação à 

Argentina e ao Paraguai tem influenciado negativamente nas exportações para 

esses países. Notou-se ainda, que o crescimento regional, percebido pelo 

aumento dos PIBs estaduais, atua, positivamente, sobre nas exportações do 

Nordeste para esse mercado; no entanto, o crescimento do PIB do 

MERCOSUL impactou negativamente na entrada de produtos nordestinos 

nesse mercado. A integração do Nordeste com o MERCOSUL, ao longo dos 

anos, vem exibindo indicadores de baixo dinamismo do comércio internacional, 

refletindo em menores níveis das exportações estaduais para esse mercado.  

Palavras-chave: Exportações Nordeste, Modelo Gravitacional, Integração 

Regional.  

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS1106 

TÍTULO: Efeitos da previdência social sobre a desigualdade e pobreza rural no 

Nordeste 

AUTOR: DEBORA CHAVES MEIRELES 

ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA  

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.  

Palavras-chave: Aposentadorias e pensões; Desigualdade de renda; Pobreza 
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CÓDIGO: HS1111 

TÍTULO: Megaeventos Esportivos: Uma Análise Econômica da Copa do Mundo 

de Futebol FIFA Brasil 2014, na Cidade de Natal/RN 

AUTOR: ELAINE CARVALHO DE LIMA 

ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO  

Resumo:  

A atração de eventos de porte internacional, com destaque para os 

megaeventos esportivos, tem sido observada por planejadores e governantes 

como uma forma de dinamizar a economia local em grandes metrópoles e de 

se tentar resolver graves problemas relacionados às desigualdades sociais. 

Neste contexto, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo 2014 e da 

Copa das Confederações de 2013, após aprovação da Federação Internacional 

do Futebol (FIFA). Pretende-se a partir do “estudo de caso” do Projeto Natal na 

Copa 2014, analisar as etapas iniciais de impactos da Copa do Mundo FIFA 

2014 na cidade de Natal. A metodologia do trabalho é baseada em pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, buscando fazer uma análise do conhecimento da 

área de megaeventos e, sobretudo, direcionada a uma melhor contribuição dos 

impactos do projeto no espaço metropolitano. Deve-se verificar que o custo de 

um evento não pode ser medido pela quantidade de recursos necessários para 

executá-lo, mas sim pelo valor que a sociedade poderá perder se esse 

investimento fosse alocado para um melhor projeto público, assim, um bom 

planejamento do evento deve ser algo prioritário.  

Palavras-chave: Megaeventos esportivos, Copa do Mundo FIFA, Cidade de 

Natal  
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CÓDIGO: HS1124 

TÍTULO: O debate feminista no MST e nos assentamentos rurais  

AUTOR: ANA PAULA FREITAS GOMES 

ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE  

Resumo:  

Este trabalho tem como foco o mapeamento do debate feminista na produção 

cultural do MST e assentamentos rurais. Para o seu desenvolvimento, são 

realizados semanalmente debates e leituras de textos dos autores que 

trabalham a temática de gênero, feminismo e assentamentos rurais, tais como: 

Millie Thayer, Joan Scott, Parry Scott, Cristiani Bereta da Silva, entre outros. 

Tais estudos estão auxiliando no entendimento de como se define o debate 

feminista nos espaços dos assentamentos rurais e como estes dialogam com o 

feminismo transnacional. O desenvolvimento do plano de trabalho envolve 

também pesquisa de campo, a qual vem sendo desenvolvida em duas frentes, 

a saber: 1) Os eventos promovidos pelo MST e por outros movimentos sociais, 

como: o Manifesto em alusão ao Dia Internacional da Mulher realizado na 

cidade de Natal nos dias 16 e 17/03/2011, o qual teve como tema: Mais Poder 

para as Mulheres! 2) A realização do trabalho de campo, consistindo na 

etnografia das atividades realizadas pelas mulheres no cotidiano dos 

assentamentos rurais (acompanhamento no assentamento Rozeli Nunes).  

Como resultados preliminares podemos acrescentar que foi possível perceber 

através do Manifesto em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que no espaço 

compreendido pela família, a mulher continua enfrentado muitos obstáculos à 

sua inserção na luta de forma ampliada, uma vez que os seus companheiros 

usam do machismo para impor que não participem dos eventos promovidos 

pelo movimento como um todo.  

Palavras-chave: Assentamentos rurais, feminismo, relações de gênero  
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CÓDIGO: HS1127 

TÍTULO: Perfil sociodemográfico de mães atendidas por uma Unidade Básica 

de Saúde 

AUTOR: KAYNELLY SOUZA DE MELO 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA 

CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA  

Resumo:  

Este estudo teve por objetivo verificar o perfil sociodemográfico das mães 

usuárias da Unidade de Saúde Familiar Comunitária de Natal/RN. Trata-se de 

um estudo descritivo o qual promove um conhecimento do perfil desses 

sujeitos específicos, proporcionando dados básicos para futuros estudos ou 

ações. A coleta de dados foi realizada com 40 mães que aguardavam 

atendimento ambulatorial no período de setembro a outubro de 2010. Para 

apresentação dos dados, utilizou-se a estatística descritiva simples. A média de 

idade das mulheres entrevistadas é de 43 anos e da primeira gestação é de 20 

anos. Comparando com o dado anterior, isso mostra que a maioria dos seus 

filhos é adolescente ou adulta e estas mães já passaram pela infância. Esse 

dado é relevante pelo fato de que muito cedo essas mulheres constituíram 

família, teve filhos, tendo que dedicar boa parte do seu tempo de inicio da vida 

adulta a maternidade. 16 destas eram donas de casa. Esses dados mostram 

que a maioria delas passa boa parte do seu dia perto dos filhos, se dedicando 

aos trabalhos maternos de serviços domésticos e criação da prole. A maioria 

das famílias vive com apenas um salário mínimo. Destaca-se a valorização e 

manutenção do papel materno da mulher na sociedade.  

Palavras-chave: perfil; mães; UBS; estatística descritiva; papel materno  
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CÓDIGO: HS1128 

TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES QUE AFETAM A ATITUDE, A INTENÇÃO 

DE USO E A ADOÇÃO DE SOFTWARE LIVRE NO AMBIENTE ACADÊMICO 

AUTOR: ADRIANNE PAULA VIEIRA DE ANDRADE 

ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS  

Resumo:  

O estudo analisa o comportamento de homens e mulheres no processo de 

adoção de Software livre (SL), na perspectiva da teoria unificada de aceitação 

e uso de tecnologia (UTAUT), a qual pressupõe que a adoção de uma 

tecnologia de informação (TI) é influenciada por quatro fatores: expectativa de 

desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 

facilitadoras. Foram aplicados 167 questionários pela Web. A pesquisa é do 

tipo exploratória, com abordagem qualitativa. As respostas foram analisadas 

segundo o método de análise de conteúdo. A análise dos resultados confirmou 

a literatura, pois demonstrou que homens e mulheres possuem 

comportamentos diferentes diante da adoção de SL. Na hora de escolher uma 

distribuição do SL, os homens pensam em como o sistema ajudará no seu 

desempenho, o que está relacionado com o fator de expectativa de 

desempenho, enquanto as mulheres escolhem a distribuição que tem uma 

maior facilidade de uso, o que evidencia o fator de expectativa de esforço. 

Verificou- se que a ideologia e a filosofia do movimento do SL é o principal fator 

que impulsiona a adoção de SL. Constatou-se também que são as mulheres 

quem mais encaram a adoção de SL como tendo um caráter ideológico. Os 

homens da amostra reportaram-se mais aos aspectos técnicos do software do 

que as mulheres.O estudo poderá ajudar os gestores organizacionais a 

conduzir de forma eficaz os processos de implementação de uma nova 

tecnologia,caso levem em consideração as diferenças de gênero.  

Palavras-chave: SOFTWARE LIVRE, GÊNERO, UTAUT, MULHERES  
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CÓDIGO: HS1132 

TÍTULO: ORALIDADE E LETRAMENTO NA POESIA REPENTISTA E NO 

AMBIENTE ESCOLAR  

AUTOR: ALYNNE KETLLYN DA SILVA MORAIS 

ORIENTADOR: MARCELO DA SILVA AMORIM  

Resumo:  

Esta pesquisa descreve alguns traços linguísticos que sobreviveram no gênero 

de poesia oral chamado repente, ainda presente atualmente em meios urbanos 

intensamente letrados. Constata-se que o repente apresenta traços de 

oralidade semelhantes aos encontrados nas composições orais de sociedades 

da Antiguidade destituídas de escrita, como a Grécia de Homero (POWELL 

1991). Tal fenômeno se verifica graças a uma tecnologia, um tipo de 

mnemotécnica, que torna a linguagem desses poemas altamente relembrável 

e, portanto, repetível no momento de sua performance. Para tanto, faz-se um 

levantamento de características cuja função secundária, porém não menos 

importante, é contribuir para o andamento e a veiculação do texto. Nesta 

pesquisa, são identificados os mecanismos sintáticos de debordamento e a 

reiteração de versos, fórmulas e epítetos. Apoiamo-nos, entre outros, em 

autores como Finnegan (1974), Slater (1984) e Zumthor (1997), para as 

discussões sobre as características específicas para oralidade primária, e em 

Ramos (1997), Scribner (1997) e Terzi (1995), no que diz respeito a nossa 

prática pedagógica.  

Palavras-chave: Repente, oralidade, reiteração, mnemotécnica  
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CÓDIGO: HS1134 

TÍTULO: Alienação Parental e seus aspectos legais  

AUTOR: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES SILVA  

ORIENTADOR: JOAO PAULO DOS SANTOS MELO 

CO-AUTOR: THAISA RAFAELLA VIEIRA DA SILVA  

Resumo:  

A Síndrome da Alienação Parental, fenômeno primeiramente detectado nos 

consultórios de psicologia familiar, passou a ser reconhecido e vivenciado no 

campo jurídico há certo tempo. Aparece de forma latente quando ocorrem as 

separações judiciais e existe disputa pela guarda dos filhos. Nesse contexto, 

visando à obtenção da guarda da prole, um dos genitores utiliza artifícios para 

denegrir a imagem do outro perante os filhos, causando, assim, enormes 

prejuízos ao aspecto psicológico e emocional destes. Do ponto de vista legal, 

seus contornos e limites foram mais bem definidos a partir da publicação da Lei 

no 12.318/2010. Este diploma legislativo normatizou as implicações desse 

fenômeno, mas não o encarou sob o prisma único da punição, mas como forma 

de melhor entender o desenvolvimento de tal comportamento e garantir à 

criança e ao adolescente meios que lhe assegurem a proteção contra este 

fenômeno, afinal, a proteção integral consiste num princípio que deve ser 

sempre respeitado quando o assunto é a criança e o adolescente. Nesse 

contexto, vale ressaltar, ainda, a necessidade de um trabalho interdisciplinar 

para coibir a prática de negação, degradação e implantação de falsas 

memórias acerca do guardião que não compartilha, cotidianamente, das 

atividades do filho(a), como forma de construir um ambiente familiar saudável. 

Para este trabalho, utilizou-se o método teórico- descritivo, realizando uma 

pesquisa de cunho bibliográfico, envolvendo doutrina e jurisprudência.  
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CÓDIGO: HS1136 

TÍTULO: O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO 

GEOGRÁFICA  

AUTOR: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

CCompreender o ensino de Geografia sob a ótica do livro didático se constitui o 

nosso objeto de estudo, importante recurso mediador de ensino e da 

aprendizagem de Geografia. Sendo uma pesquisa de natureza bibliográfica e 

empírica as reflexões teóricas percebidas através das entrevistas com 

professores de Geografia nos levaram a conhecer e compreender que o livro 

didático transporta ideologias que se misturam com a própria história da política 

do Brasil. Os referenciais teóricos pautaram-se em Freitag (1999); Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Geografia (BRASIL, 2000); Auzubel (COLL, 2004) e 

Pontuschka (2009). As relações entre a política do livro didático e a sociedade 

têm instigado investigações variadas considerando-o um valioso instrumento 

de comunicação, de produção e transmissão de conhecimento da tradição 

escolar brasileira. Os resultados: o livro didático ainda é, senão, um importante 

suporte didático na operacionalização e de informações, mas não a única fonte 

a serviço do aluno e do professor. A emergência de novas estratégias para o 

ensino e aprendizagem instiga o professor a adequar-se ao avanço científico e 

tecnológico- informacional. Conclui-se, portanto, que a aplicabilidade dos 

recursos didáticos para a operacionalização das aulas de Geografia é essencial 

na contribuição do entendimento e complexidade do pensamento geográfico 

atual, embora entendamos que não deva ser instrumento de massificação do 

conhecimento.  

Palavras-chave: Livro didático, Geografia, Ensino.  
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CÓDIGO: HS1139 

TÍTULO: Análise crítica dos fundamentos da crise contemporânea do capital e 

suas implicações nas estratégias de controle social e de luta pela realização 

dos direitos 

AUTOR: LUANA PRISCILA FARIAS DA SILVA. 

ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS  

Resumo:  

O desenvolvimento das crises do capitalismo é o precursor da história da 

exploração da classe trabalhadora, o que de acordo com Karl Marx é algo 

inerente ao modo de produção capitalista, constituindo-se em uma unidade 

fundamental do mesmo. Portanto, o capitalismo ao desenvolver suas forças 

produtivas gera também situações de crise que se propaga por diversos níveis 

da vida social, atingindo, sobretudo, as massas trabalhadoras devido a relação 

direta existente entre capital e trabalho. Ao racionalizar o processo produtivo, 

introduzindo máquinas cada vez mais modernas, o capitalista emprega 

relativamente menos força de trabalho e aumenta a superprodução 

concomitantemente ao aumento do número de desempregados, os quais ao 

invés de consumidores ativos, passam a compor a parcela de indivíduos 

submetidos a situação de barbárie presentes em todo o mundo, sobretudo nos 

países periféricos, como o Brasil. Ao serem excluídos do processo de 

produção, os indivíduos têm agravada suas condições de vida e de trabalho, 

sobretudo, se considerarmos que ao propagar a ideologia neoliberal, o Estado 

vulnerabiliza suas responsabilidades mais essenciais como exemplo a saúde e 

educação, aguçando as diversas faces da questão social, especificamente a 

violência desenvolvida no âmbito social, tanto por adultos quanto por crianças e 

adolescentes que assim agem a fim de obter o mínimo necessário para 

subsistência ou até mesmo para seguir as tendências ditadas pela sociedade 

capitalista.  

Palavras-chave: capitalismo, neoliberalismo, criança, adolescente e direitos  
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CÓDIGO: HS1145 

TÍTULO: A narrativa audiovisual como hipermídia: Novos atributos de 

usabilidade e navegabilidade em interfaces EaD 

AUTOR: KAMYLA JOANNA DA COSTA MATIAS 

ORIENTADOR: TACIANA DE LIMA BURGOS  

Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo analisar a narrativa audiovisual de 

interfaces de hipermídia no Ensino-Aprendizagem da Educação a Distância e, 

para tal, delimitamos a nossa discussão para a plataforma de 

compartilhamento de vídeo gratuita, YouTube. Esta proposta se justifica pela 

pertinência cada vez mais evidente da oferta de cursos, em diferentes níveis, 

desenvolvidos no ambiente virtual, aos quais o conteúdo audiovisual 

proporciona maior aproximação entre tutores-cursistas e cursistas-cursistas, 

uma vez que os atributos de usabilidade e navegabilidade, próprios para a 

veiculação de narrativas audiovisuais, ampliam imensuravelmente a 

potencialidade educacional desta ferramenta nos ambientes virtuais de 

aprendizagem virtuais. Como método empregamos o estudo de caso e a 

análise heurística, os quais revelaram que através da plataforma YouTube 

podemos selecionar conteúdos difundidos na rede mundial de computadores 

para aplicações educacionais especificas e abrangentes para cursos de EaD 

que utilizam o audiovisual para o desenvolvimento acadêmico.  

Palavras-chave: narrativa audiovisual, comunicação hipermídia, educação a 

distância  
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CÓDIGO: HS1149 

TÍTULO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DO MARKETING 

HOLÍSTICO EM UM CLUBE DE FUTEBOL NATALENSE 

AUTOR: IARLLA KARINNE PEREIRA 

ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO 

CO-AUTOR: ALEXSANDRA DA SILVA SOARES 

CO-AUTOR: ALICE JUDITH DA COSTA LOURENÇO 

CO-AUTOR: HERMELINDA MARIA PINTO CABRAL  

Resumo: O tempo em que os clubes de futebol eram apenas uma reunião de 

colegas de bairros que disputavam pequenos campeonatos com o time da 

vizinhança, a muito foi deixado para trás, hoje o que se pode observar são 

grandes empresas que abrangem o mercado mundial e tem propagado esta 

nova cultura até os pequenos clubes, de acordo com o marketing holístico é 

necessário ter uma visão mais completa do marketing, que possa abranger e 

aplicar as ações tradicionais deste, de forma integrada, ou seja, as ações 

aplicadas em uma área devem ser coerentes com as de outras áreas. Diante 

desta conjuntura, o presente artigo desenvolve um estudo de caso sobre o 

ambiente de marketing e a visão holística na gestão de um clube de futebol. 

Desta forma, inicialmente fora realizado um pesquisa bibliográfica objetivando 

apresentar acepções sobre o macro e microambiente dentro do contexto do 

mercadológico, além de conceitos e análise sobre o marketing holístico. 

Posteriormente, realizou-se uma pesquisa exploratória em um clube oficial de 

futebol do RN, com o propósito de analisar a visão e a prática do marketing 

holístico na direção do mesmo. Constatou-se que a organização tem buscado 

acompanhar e adaptar-se as novas mudanças dos clubes, e que tem passado 

a gerir o clube com estratégias e ações compatíveis com organizações 

conceituadas do mercado, embora ainda haja confusão sobre os conceitos e 

não tenha o marketing holístico. Após a pesquisa o clube se propôs a 

implementar tais conceitos e ações. 

Palavras-chave: MARKETING HOLÍSTICO; CLUBE DE FUTEBOL; PESQUISA 
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TÍTULO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ETICA NOS 

SETORES DE COMPRA E ESTOQUE 

AUTOR: ALICE JUDITH DA COSTA LOURENÇO 

ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO 

CO-AUTOR: HERMELINDA MARIA PINTO CABRAL 

CO-AUTOR: IARLLA KARINNE PEREIRA 

CO-AUTOR: SARA ARIANE DA COSTA MORAIS  

Resumo:  

A ética é a ciência do dever, da obrigatoriedade, a qual rege a conduta 

humana. Conduta esta tão esperada e necessária ao departamento de 

compras e estoque. Neste contexto, o presente artigo desenvolve um estudo 

sobre o comportamento ético e seu impacto no custo em duas das atividades 

meio da logística: compra e armazenamento de produtos. Para tanto, 

inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, objetivando apresentar 

algumas teorias sobre controle de estoque e custos e um estudo sobre o 

código de ética em compras públicas e privadas. Em seguida, fora realizada 

uma pesquisa exploratória em uma empresa de âmbito nacional com o intuito 

de saber de que forma se aplica a conduta e o controle ético sobre a 

organização. Ao término observou-se a importância de um código de conduta 

ética nas empresas, especialmente no setor de compras, a fim de atender aos 

interesses da organização e não aos interesses pessoais do funcionário, além 

de manter a integridade profissional deste por meio de uma conduta correta e 

transparente, impedindo assim desvirtuações e perdas organizacionais 

disseminando uma cultura ética na condução dos negócios e a melhoria dos 

processos e dos controles. Ao término do trabalho indicou-se o tratamento dos 

fornecedores como aliados na busca da solução mais vantajosa para ambas as 

partes; e o cumprimento das leis, regulamentos e regras deve fazer parte do 

credo do profissional de compras no exercício da cidadania responsável.  
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CÓDIGO: HS1156 

TÍTULO: O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Sua Importância Na 

Regulação da Atual Sistemática Capitalista. 

AUTOR: THALES MENEZES DE FARIAS 

ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO 

CO-AUTOR: HELTON MACHADO CUNHA  

Resumo:  

Preocupados com a degradação ambiental, diversos Estados passaram a 

adotar medidas no sentido de conciliar a exploração do meio ambiente, para 

fomentar o desenvolvimento do sistema capitalista moderno, com a 

preservação dos recursos naturais disponíveis para o usufruto racional das 

gerações que estão por vir. Reconhecendo a existência, bem como a 

importância do referido estudo prévio de impacto ambiental para o 

ordenamento jurídico pátrio, visa-se a análise enquanto fator adequado ao 

desenvolvimento sustentável da atual ordem capitalista, destacando, 

especialmente, seu fundamental papel na conciliação dos interesses privados 

dos agentes econômicos com a efetiva necessidade de proteção dos recursos 

ambientais pela comunidade.  

Palavras-chave: Impacto Ambiental. Estudo prévio. Agentes econômicos.  
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CÓDIGO: HS1161 

TÍTULO: A recepção japonesa de Mestre Eckhart AUTOR: JULIO CESAR 

MIARA 

ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ  

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.  

Palavras-chave: Escola de Kyoto, Nishitani, Mestre Eckhart.  
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CÓDIGO: HS1164 

TÍTULO: A POLÍTICA DE FUNDOS: OS EFEITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

FUNDEB NA MATRÍCULA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 

2007 A 2010  

AUTOR: JANAINA LOPES BARBOSA ORIENTADOR: MAGNA FRANCA CO-

AUTOR: MAGNA FRANCA  

Resumo:  

Este trabalho decorre de uma 

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.  

Palavras-chave: Fundeb. Indicadores Educacionais do município de Natal  
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CÓDIGO: HS1167 

TÍTULO: Análise Morfométrica da Bacia do Rio Doce  

AUTOR: CIRO ANÍZIO DE ASSUNÇÃO 

ORIENTADOR: ERMINIO FERNANDES 

CO-AUTOR: WELSON AIALON ALCANIZ DOS SANTOS  

Resumo:  

A bacia do rio doce ocupa uma superfície de 387,8 km2 correspondendo a 

cerca de 0,7 % do território estadual. Tal bacia apresenta uso intenso do solo e 

de seus recursos hídricos, principalmente próximo a Natal/RN, o que vem 

acarretando problemas de poluição dos mananciais pelo despejo de efluentes 

não tratados. Por sua importância hídrica, pois apresenta lagoas importantes 

para o abastecimento de água da Zona Norte da cidade, como é o caso da 

Lagoa de Extremoz (cerca de 70% do abastecimento), Lagoas de Pajussara, 

Guamoré, Azul Dendê, com uso intenso na irrigação de hortifruticulturas e lazer 

e da Lagoa do Sapo, esta recebendo efluentes industriais e urbanos não 

tratados. Neste contexto faz – se necessário a realização de estudos para o 

entendimento da dinâmica da bacia, como subsídio para a gestão dos recursos 

hídricos, dentre outros. Uma vez que a análise morformétrica contribui na 

compreensão da gênese das formas de relevo e dos processos correntes, tais 

formas resultantes da interação entre os processos tectônico, pedogenéticos e 

intempéricos, realizamos uma caracterização de parâmetros morfométricos, 

tais quais: densidade de drenagem, densidade hidrográfica, índice de 

circularidade, coeficiente de manutenção, os quais demonstraram tratar-se de 

bacia com alto nível de infiltração de efluentes pluviais, presença elevada de 

canais efêmeros principalmente a montante, conseqüência das características 

geológicas, e canais em sua maioria retilíneos.  

Palavras-chave: Bacia do Rio Doce, análise morfométrica, estrutura geológica.  
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CÓDIGO: HS1168 

TÍTULO: A nova atuação do Ministério de Minas e Energia no setor de 

transporte de gás natural no Brasil: incorporação de funções tipicamente 

regulatórias  

AUTOR: ARON ABRAHÃO MOREIRA 

ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO  

Resumo:  

A indústria do gás natural sempre esteve ligada à produção do petróleo na 

realidade brasileira. Este contexto influenciou o marco regulatório, que pode ser 

chamado de regulação da indústria do petróleo, por ter sido dispensado a este 

energético as maiores atenções da política regulatória. A indústria do gás, 

entretanto, nos últimos anos, vem recebendo mais atenção. A Política Nacional 

Energética buscando a diversificação da matriz energética brasileira deu 

ênfase à produção do gás natural. Dessa forma, ocorreu a mudança no marco 

regulatório com a edição da Lei Federal n.11909/2009, a Lei do Gás Natural. O 

novo diploma normativo se preocupou em regular a indústria de forma a 

permitir o livre-acesso e de obter maiores investimentos para o setor, não se 

intimidando em utilizar de novos institutos jurídicos para transpor os obstáculos 

da realidade brasileira no setor de transporte do gás natural. A maior mudança, 

porém, foi a nova distribuição de competências. Utilizando dados técnicos do 

setor e estudos relacionados ao modelo regulatório do setor busca-se analisar 

a nova atuação do Estado. De tal estudo constata-se que a indústria do gás 

natural adquire uma nova estrutura regulatória, em que a regulação passa a ser 

marcada pela maior interferência estatal, com decisões com maior teor político, 

que objetiva abertura e maior número de investimentos. Desta forma, é o 

Estado assumindo a responsabilidade pelo desenvolvimento da indústria do 

gás natural no Brasil.  

Palavras-chave: Lei do Gás Natural. Competências. Estado. Regulação  
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CÓDIGO: HS1172 

TÍTULO: Tradição, História e Patrimônio: um estudo de artefatos cerâmicos em 

Santana do Matos (RN) 

AUTOR: CLÁUDIO ROGÉRIO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ROBERTO AIRON SILVA  

Resumo:  

Esta pesquisa faz parte das atividades de Extensão do Núcleo de Estudos 

Arqueologias Brasileiras, na UFRN. Através do estudo etnoarqueológico na 

Comunidade de Santa Maria, em Santana do Matos, na Mesorregião central 

potiguar. Identificamos, na cultura material da localidade informações da 

tradição ceramista do passado. Nosso objetivo é resgatar através da oralidade 

local, na memória coletiva, a tradição histórica cultural e antropológica, os 

vestígios desta antiga tradição praticada desde antes da colonização do Brasil 

através da fabricação, utilização e preservação dos objetos cerâmicos ainda 

existentes. Utilizamos procedimentos metodológicos provenientes da 

etnografia: a entrevista aberta com membros da comunidade; a fotografia 

digital das peças cerâmicas e dos membros da comunidade que as utilizam; 

anotações sobre a representação oral, enquanto conhecimento tradicional, de 

cinco membros mais velhos da comunidade; as formas de fazer, as fontes de 

matéria prima e o produto final enquanto artefato cerâmico. Com a pesquisa 

em andamento constatamos as últimas fabricantes de utensílios domésticos 

cerâmicos, as técnicas e o processo de fabricação, a perda da tradição em 

substituição de objetos contemporâneos como também artefatos de cerâmicas 

de aspecto liso e decorado com mais de quarenta anos. Nessa perspectiva da 

pesquisa está a importância da preservação do patrimônio cultural, da herança 

de grupos sociais e a tentativa de que tenha significados e valores para a 

região.  

Palavras-chave: Oralidade, memória, história, artefato cerâmico  

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: HS1180 

TÍTULO: Educação Profissional de Nível Técnico em relação entre a prática 

curricular e o mercado de AUTOR: MAYSSARA RAFAELLA GOMES DA 

ROCHA DE BARROS ORIENTADOR: RAQUEL CARMONA TORRES  

Resumo:  

Música: um estudo sobre a trabalho  

Este artigo apresenta uma pesquisa em andamento desenvolvida no Programa 

de Iniciação Científica – PIBIC EM, no contexto da UFRN, e tem como objetivo 

investigar em que medida o Curso Técnico de Instrumento da EMUFRN tem 

oportunizado uma formação conectada com as tendências contemporâneas da 

educação profissional. Busca conhecer quais saberes o Curso desenvolve 

visando à formação para o trabalho, quais saberes o exercício da profissão tem 

exigido dos alunos e que sentido os alunos atribuem à formação técnica em 

música frente aos saberes adquiridos no Curso e os saberes desenvolvidos no 

contexto da prática profissional. Construído metodologicamente na pesquisa 

qualitativa, tendo como método investigativo o estudo de caso, pretende 

colocar em evidência o currículo proposto, o currículo desenvolvido e os 

resultados alcançados no exercício da profissão para então conhecer o perfil 

que tem se configurado para o técnico em música no contexto da EMUFRN e 

finalmente compreender como tem se constituído metodologicamente a 

formação profissional oportunizada pelo Curso Técnico da EMUFRN diante das 

tendências contemporâneas da educação profissional.  

Palavras-chave: Educação Profissional. Curso Técnico de Música. Currículo. 

Trabalho.  
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CÓDIGO: HS1182 

TÍTULO: Povoar, produzir e proteger: a restauração da capitania do Rio Grande 

na segunda metade do séc. XVII 

AUTOR: HELAINE DE MOURA CAVALCANTI 

ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL  

Resumo:  

O presente trabalho propõe-se a discutir a política administrativa sobre a 

doação de sesmarias na Capitania do Rio Grande, na segunda metade do séc. 

VXII, mostrando como a terra abrangia mais do que questões econômicas ou 

militares. Entre a expulsão dos holandeses e a Guerra dos Bárbaros a 

capitania do Rio Grande passou por um processo de reestruturação 

administrativa. Porém, com relação à colonização do território foi apenas 

retomada a política de sesmarias, vigente antes da invasão flamenga. A 

diferença foi que desta vez a ocupação da capitania tinha uma necessidade 

maior do que a produção de cana ou de outros produtos. A colonização do 

território representava a segurança não apenas da capitania, mas também da 

colônia, pelo Rio Grande do Norte tratar-se de uma área de fronteira aberta.  

Palavras-chave: sesmarias, colonização, terra, índios  
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CÓDIGO: HS1188 

TÍTULO: Cidade lendária, cidade eterna: a elaboração narrativa dos espaços 

de Recife e Olinda em Gilberto Freyre 

AUTOR: FELIPE ALVES PAULO CAVALCANTI 

ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR  

Resumo:  

Em seus dois “guias práticos, históricos e sentimentais", Gilberto Freyre 

percorre as entranhas do Recife e de Olinda para mostrar ao viajante seus 

pontos e histórias mais marcantes. No entanto, ao invés de apenas apontar os 

locais mais importantes para o viajante, Freyre parece estabelecer “contratos 

narrativos e compilações de relatos [...] compostas com fragmentos de histórias 

anteriores e “bricolados” num todo único” (CERTEAU, 1997, p. 208); em outras 

palavras, podemos dizer que Freyre compõe “relatos de lugar” (ibid, 1997).  

Porém, ao escrever os dois guias, não estaria Freyre criando dois espaços, 

elaborando-os com palavras através de uma sofisticada articulação entre 

história, memória, temporalidades e sensibilidades? Como, então, ele opera tal 

tecitura das duas cidades nessas obras? Pois, este trabalho tem como objetivo 

compreender como Gilberto Freyre constrói espacialidades através dessa 

fusão de elementos em suas narrativas, em especial a dos guias “práticos, 

históricos e sentimentais” de Recife e de Olinda. Aqui, pretendemos, a partir 

desses mosaicos, analisar as tesselas que ele junta, a maneira como elas são 

reunidas e dispostas – e claro – as figuras que elas formam.  

Palavras-chave: História, Espacialidades, Sensibilidades, Memória, Freyre  
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CÓDIGO: HS1195 

TÍTULO: Localização do emprego e dos estabelecimentos indústriais nas 

cidades médias nordestinas 

AUTOR: LUCAS LIMEIRA PINHEIRO 

ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA  

Resumo:  

Sabe-se que a reestruturação produtiva chegou tardiamente ao Brasil, nos 

anos 1980/1990, quando o mundo já havia passado por esse processo. Entre 

as conseqüências desse fenômeno destaca-se a desconcentração industrial 

que veio a ocorrer devido a fatores como guerra fiscal entre os Estados da 

Federação; a flexibilização dos contratos de trabalho, que passaram em grande 

parte a serem temporários. Somando-se isso ao notável crescimento 

econômico Brasileiro nos últimos anos. É perceptível que tais fenômenos 

também vieram a causar notáveis conseqüências sobre a indústria da 

construção civil, desconcentrando seu emprego, ao mesmo tempo em que 

este, a números absolutos crescia. O método a ser utilizado para o trabalho, 

será baseado em dados secundários coletados na RAIS (Relatório Anual de 

Informações Sociais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); para os 

cálculos da concentração industrial serão utilizados números relativos. Junto a 

esses dados foram incluídas breves explanações acerca da movimentação do 

emprego e estabelecimentos do setor conferido no período entre 1985 e 2008. 

O trabalho analisa emprego e estabelecimentos do setor de construção civil 

entre os municípios do Rio Grande do Norte. Ele pretende ser um histórico do 

comportamento do emprego formal e estabelecimentos da construção civil 

entre os anos de 1985 e 2008. O trabalho também analisa características da 

mão-de-obra deste setor, como níveis de escolaridade, salários e condições de 

trabalho.  

Palavras-chave: Indústria; Construção Civil; Economia Regional; Economia do 

trabalho  
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CÓDIGO: HS1196 

TÍTULO: O ESTUDO DAS PRÁTICAS MÉDICAS DA CIDADE DO NATAL NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA: HISTORIOGRAFIA E FONTES DOCUMENTAIS 

AUTOR: ILDEGARDE ELOUISE ALVES 

ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA  

Resumo:  

O projeto “Práticas e Saberes Médicos em Natal: 1892 – 1924”, pelo plano 

“Práticas médicas em Natal na Primeira República”, está inserido nas 

atividades do grupo de pesquisa “Os espaços na Modernidade” da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O projeto tem como objetivo 

ampliar o quadro da produção de estudos sobre a História da Saúde em Natal 

durante a Primeira República, uma vez que, se percebe o potencial informativo 

para o estudo de tais práticas e a proficuidade das fontes referentes ao 

assunto. Desta forma, o presente trabalho tem por finalidade 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 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 e a historiografia local produzida sobre 

a temática e temporalidade em estudo.  

Palavras-chave: Práticas e saberes médicos; cidade do Natal; Primeira 

República.  
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CÓDIGO: HS1212 

TÍTULO: Adaptação e aplicação dos princípios da técnica pianística de Isabelle 

Vengerova ao ensino do piano em nível básico e intermediário 

AUTOR: FRANK DA SILVA LEMOS 

ORIENTADOR: TARCISIO GOMES FILHO  

Resumo:  

O ensino do piano tem sido alvo de diversas pesquisas tanto na área de 

educação musical quanto na área da performance. Exemplos destas pesquisas 

são os trabalhos de PÓVOAS (2006, 2008), GOMES FILHO (2004, 2007, 2008, 

2010), HIGUCHI (2005), KAPLAN (1987), AZEVEDO (1996), dentre outros. 

Esses estudos têm mostrado que no Brasil o ensino do piano ainda é deficiente 

e que, muitas vezes, vem sendo realizado de forma totalmente intuitiva e sem 

uma fundamentação teórica e filosófica que o acompanhe. Por outro lado, 

essas pesquisas refletem sobre a importância do aprofundamento do ensino 

em áreas afins como a anatomia, fisiologia, psicomotricidade e psicologia como 

ferramentas importantes para a prática da pedagogia do piano. Este trabalho 

objetiva realizar um estudo sobre a adaptação e aplicação dos princípios da 

técnica pianística de Isabelle Vengerova (1877 – 1956) ao ensino do piano, em 

nível básico e intermediário, e se justifica pela necessidade de subsidiar o 

ensino deste instrumento nas áreas acima citadas, de modo a torná-lo menos 

intuitivo e mais científico. A metodologia abarca pesquisa bibliográfica e aulas 

laboratoriais. A pesquisa também visa gerar material didático para professores 

da área e busca contribuir para a fomentação de clientela para os cursos 

Técnico e Bacharelado em música da UFRN.  

Palavras-chave: Piano - Pedagogia - Vengerova - Técnica - Ensino  
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CÓDIGO: HS1213 

TÍTULO: Memória do Violão Nordestino  

AUTOR: RUBENS DA SILVA CASTRO  

ORIENTADOR: JOAO RAONE TAVARES DA SILVA  

Resumo:  

Esta é a primeira etapa de um trabalho maior de mapear e registrar em 

partitura a obra de importantes violonistas nordestinos que marcaram a história 

do violão no século passado, mas que, entretanto, têm grande parte de sua 

produção desconhecida por falta de registros em partituras e de gravações que 

quando existem são antigas e de baixa qualidade além do fato que, em sua 

maioria, não estão disponíveis no mercado. Muitas das obras só chegam até 

nós apenas através da memória de violonistas que conviveram com esses 

músicos do passado ou em caseiros de áudio.  

Nesta primeira etapa, o foco será no Estado de Pernambuco que foi um dos 

mais produtivos e importantes centros para o violão no nordeste. O trabalho 

consiste em transcrever e editar composições do violonista Henrique 

Annes e de vários violonistas importantes que conviveram com o músico, mas 

que, até hoje, têm suas obras desconhecidas por falta de um registro em 

partituras das peças. Além disso, será realizada uma pesquisa para uma 

melhor contextualização das peças, dos compositores e da época em que 

foram compostas. Compositores como Zé do Carmo, Romualdo Miranda, 

Isidoro Bacelar, Ernesto Jacques, Alfredo Medeiros, entre outros, fizeram parte 

de uma geração que deixou marcas no desenvolvimento do violão no nordeste, 

mas que correm o risco de ter suas obras completamente perdidas por falta de 

um trabalho cuidadoso de registro.  
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CÓDIGO: HS1219 

TÍTULO: Práticas de Comunicação Comunitária e Alternativa e convergência 

digital na Região Metropolitana de Natal-RN 

AUTOR: POLLIANA ERIKA ARAUJO DE MORAIS 

ORIENTADOR: JUCIANO DE SOUSA LACERDA  

Resumo:  

Esta pesquisa buscou identificar as principais manifestações em comunicação 

comunitária e alternativa presentes da Região Metropolitana de Natal. A partir 

disso, levantamos as experiências com uso de novas tecnologias e novas 

mídias entre esses projetos de comunicação e procuramos determinar que tipo 

de transformações vem ocorrendo nas comunidades envolvidas direta ou 

indiretamente com esses projetos. 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; comunicação 

alternativa  
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CÓDIGO: HS1220 

TÍTULO: A contribuição da feira livre de Santa Cruz-RN para a centralidade 

econômica dessa cidade. 

AUTOR: AURINO ALVES NUNES FILHO 

ORIENTADOR: DIEGO SALOMAO CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR 

CO-AUTOR: JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS  

Resumo:  

O nordeste brasileiro, já nascendo com funções comerciais ditadas pela 

colonização portuguesa, se configurou de maneira que os grandes pólos 

regionais e os centros urbanos de maior dinamicidade fossem as cidades 

portuárias. À margem disto se encontravam as cidades situadas no interior, 

onde muitas vezes não dispunham de estradas, nem de ferrovias para que 

pudessem comprar ou escoar mercadorias. Diante disso, as populações que 

praticavam as atividades agropecuárias, comercializavam seus excedentes em 

pequenos núcleos de povoamento que periodicamente se transformavam em 

localidades centrais. No Rio Grande do Norte, a feira de Santa Cruz enquanto a 

maior da microrregião da Borborema Potiguar, se apresenta como um agente 

importante nas relações da cidade com os municípios vizinhos. O referido 

trabalho busca entender a feira livre de Santa Cruz e sua contribuição para a 

centralidade econômica da cidade, além de buscar realçar a relação 

campo/cidade e a mudança na paisagem urbana. Para alcançar esses 

objetivos, foram realizadas leituras bibliográficas acerca da rede urbana na 

perspectiva de localidades centrais nos países subdesenvolvidos e dos 

mercados periódicos (feiras), além de aplicar questionários e realizar 

entrevistas com comerciantes e consumidores da feira. Dessa forma, 

evidencia-se que a feira de Santa Cruz se caracteriza por ser um núcleo 

econômico regional dinâmico, que reforça a importância da cidade no contexto 

da Borborema Potiguar e alguns municípios da Paraíba.  

Palavras-chave: Feira Livre. Santa Cruz. Centralidade Econômica.  
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CÓDIGO: HS1222 

TÍTULO: Atividade Ceramista no Município de Cruzeta/RN: Economia e 

Degradação Ambiental. 

AUTOR: LEYLIANY NASCIMENTO SILVA 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS 

CO-AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS 

CO-AUTOR: LEIDY DAIANE ARAÚJO ALVES 

CO-AUTOR: GERALDA JULIET TAVARES DE SOUZA  

Resumo:  

As reflexões inerentes aos impactos ambientais revelam a preocupação que 

tem a comunidade científica, visto que, na atualidade, o homem continua a 

degradar o meio ambiente e não surgem instrumentos eficazes que punam 

severamente os infratores. O município de Cruzeta/RN, é caracterizado pela 

existência de 6 indústrias ceramistas, que movimentam significativamente a 

economia local. Além desta importância, este setor vem demonstrando um 

grave problema no que se refere à degradação, devido a extração da lenha, 

usada como fonte energética. Com isso, o presente trabalho reflete sobre o 

desmatamento causado pelo consumo de lenha nas atividades ceramistas no 

referido município, tomando como base suas quatro principais cerâmicas. Além 

disso, considerando que o desmatamento é um fator que contribui para a 

desertificação e o município se encontra localizado em uma área em que esta 

atinge o nível crítico, também foram abordadas questões referentes ao referido 

fenômeno e as medidas tomadas pelos proprietários ceramistas para mitigar os 

impactos negativos, referentes ao consumo de lenha. As informações que 

nortearam o presente trabalho foram coletadas através de pesquisas 

bibliográficas, entrevistas semiestruturadas e observações in lócus. Dessa 

forma, destacamos a importância das novas tecnologias implantadas neste 

setor, principalmente os novos fornos, que consomem menos energia e 

produzem mais e o investimento em cursos de capacitação dos profissionais 

que atuam na indústria ceramista.  

Palavras-chave: Atividade Ceramista. Economia. Degradação Ambiental  
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CÓDIGO: HS1223 

TÍTULO: O teatro vai à sala de aula: uma análise do lúdico como ferramenta 

para o trabalho em educação ambiental 

AUTOR: JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA VENTURA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS 

CO-AUTOR: ALDENIZY MARCIA SILVA LOPES 

CO-AUTOR: AURINO ALVES NUNES FILHO  

Resumo:  

A Educação Ambiental (EA) surge como uma exigência no contexto escolar, 

em virtude dos problemas ambientais que se passam no nosso planeta na 

atualidade. A dificuldade maior dos educadores é encontrar uma forma de 

trabalhar essa temática na sala de aula. Assim, busca-se o entendimento de 

como o lúdico torna- se uma ferramenta capaz de viabilizar o processo de 

ensino/aprendizagem dos professores e alunos em EA, nas escolas do ensino 

básico de Caicó/RN. A pesquisa foi desenvolvida a partir de leituras 

bibliográficas, assim como a encenação da peça teatral “A Guerra da Água”, de 

Orlando Batista, que aborda a temática dos recursos hídricos. Desse modo, 

propõe-se uma forma de reflexão e conscientização dos alunos e público em 

geral, no que se refere à problemática ambiental. A peça teve como “atores” os 

licenciandos de Geografia e como público-alvo os alunos e professores das 

escolas de Caicó/RN. Dessa forma, os resultados mostram-se como uma 

ferramenta viável de trabalho para os educadores e alunos frente à questão 

ambiental, através do qual o futuro professor de Geografia terá a oportunidade 

de adquirir competências e habilidades como a comunicação, a desinibição e a 

vivência e familiarização com a escola. Como também, é possível notar que os 

envolvidos adquiriram uma nova forma de trabalhar a temática do meio 

ambiente, partindo do princípio de que a peça teatral serviu como um viés para 

os educadores continuarem o trabalho no cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Lúdico, Teatro, Educação Ambiental.  
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CÓDIGO: HS1228 

TÍTULO: ANÁLISE DE INDICADORES FINANCEIROS E ESTRUTURAS DE 

CAPITAL: UM ESTUDO DE CASO NO RAMO SUPERMERCADISTA 

AUTOR: SIMONE MARIA DANTAS 

ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS 

CO-AUTOR: DAHIANE PATRÍCIA SANTOS MEDEIROS  

Resumo:  

O presente estudo visa entender e problematizar como se apresenta a 

estrutura de capital dentro do âmbito das micro e pequenas empresas. Para 

tanto buscou-se uma amostra intencional de estabelecimentos do ramo 

supermercadista no município de Caicó/RN, tal escolha se reflete na 

necessidade de aprofundar o conhecimento acerca desse dinâmico ramo de 

atividade que congrega números expressivos não somente na economia local 

como também no cenário nacional, seja em volume de recursos , ou seja em 

números de empregos gerados .O enfoque adotado dessa pesquisa de cunho 

exploratório, consistiu em uma avaliação das demonstrações contábeis de 10 

(dez) desses estabelecimentos na qual foi estudada indicadores financeiros 

que permitisse entender melhor a estrutura de capital. Os resultados 

preliminares permitem inferir que a obtenção de capital de giro ainda é um 

elemento problematizador na gestão desses negócios. Desse modo, os 

resultados destacaram a importância do capital social no processo de sua 

formação, e consequentemente as formas de endividamento de curto prazo. E, 

portanto se faz relevante buscar alternativas para melhor enfretamento dessa 

questão.  

Palavras-chave: Estrutura de Capital; indicadores financeiros  
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CÓDIGO: HS1230 

TÍTULO: A VÁRZEA DO AÇU NA OBRA TERRAS DE CAMUNDÁ AUTOR: 

CÉSAR ZANDONAI BARROS CAMILO 

ORIENTADOR: JOSE EVANGELISTA FAGUNDES  

Resumo:  

A pesquisa tem como propósito analisar, em uma perspecitiva 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 personamgem 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. Para Roger Chartier (1991), 

indivíduos e grupos dão sentido ao mundo a partir de suas representações, é o 

que Melo faz ao recorrer à escrita do referido romance.  

Palavras-chave: Representação, Várzea do Açu, História  
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CÓDIGO: HS1234 

TÍTULO: Maestro - Um metrônomo repensado AUTOR: ANDRÉ GRILO DE 

SOUSA 

ORIENTADOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO CO-AUTOR: 

JÉSSICA ÁLVARES JORDÃO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O Projeto Maestro busca desenvolver um metrônomo virtual, um software 

resultado de esforços entre recentes abordagens de Design e de Arquitetura de 

Software que promovam um novo diálogo entre o usuário final e os recursos 

tecnológicos da informática disponíveis na atualidade. Isso se confere no modo 

como o programa se apresenta para o usuário: uma interface simplificada, 

porém personalizável. Esta é uma conquista ergonômica para muitos músicos, 

estudantes e profissionais, possibilitando a otimização no tempo de estudo de 

suas peças com o uso do programa. Entende-se que a tecnologia deve ser 

concebida não para que o ser humano se adapte à maquina, mas para que 

esta se adeque às necessidades de cada indivíduo. Por isso, diversos sons, 

controles de áudio e tempos, suporte a temas (aparência do programa), a 

linguagens e internacionalização são oferecidos, promovendo uma significativa 

diminuição do fastio causado por longas horas de estudo com o metrônomo. 

Estes recursos propiciam ao músico um ambiente de estudo que se adeque à 

sua realidade individual, aumentando sua produtividade, pois a versatilidade do 

Maestro reduz os possíveis ruídos na interação. Além do contexto local, o 

Maestro permite ao usuário grande controle no gerenciamento de perfis, que 

podem ser salvos para reutilização futura, exportados e importados pelo 

usuário, compartilhados em disco ou pela Internet, ensejando um ambiente 

colaborativo formado por uma rede de usuários de diferentes localidades do 

mundo.  

Palavras-chave: metrônomo virtual, ergonomia, música, estudante, músicos 

profissionais  
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CÓDIGO: HS1240 

TÍTULO: Vita Brevis: a criança e a morte no Seridó colonial  

AUTOR: BRUNO RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES 

ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO  

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.  

Palavras-chave: Seridó – Criança - Morte  
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CÓDIGO: HS1242 

TÍTULO: MINHA RENDA EU COMPLEMENTO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

NO ASSENTAMENTO ARACATI EM TOUROS/RN 

AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DANTAS 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA 

CO-AUTOR: MARCIO PEREIRA BARRETO  

Resumo:  

O projeto de Assentamento Aracati, situado no município de Touros, Estado do 

Rio Grande do Norte, teve sua origem nos anos de 1980 como resultado das 

lutas sociais e da política de reforma agrária. A partir das atividades de 

pesquisa, entrevistas e conversas com assentados percebemos que uma das 

demandas imediatas é a construção de alternativas de geração de renda para 

as mulheres, pois a maioria delas tem como única fonte de renda os programas 

sociais. Com base nisso, o grupo de alunos do PET Conexões Campo vem 

construindo junto com a comunidade um projeto de geração de renda - 

produção de doces, cocadas, polpa de frutas e outras atividades que podem 

ser encontradas em seu próprio local de moradia. Os objetivos do projeto 

seriam de apresentar as famílias assentadas possíveis opções de 

complemento de renda, orientar quanto à utilização dos recursos naturais 

existentes na sua comunidade, enfatizando o uso desses recursos para o 

complemento de sua renda. Serão realizadas reuniões com as mulheres, 

oficinas com mostra de vídeos para estimular os participantes do projeto. 

Contaremos com parcerias de profissionais das áreas de nutrição e 

gastronomia no processo de orientação e ensino de técnicas e de receitas mais 

saudáveis, parceria com o projeto Informática e Tecnologia para que os 

próprios participantes possam confeccionar os rótulos para suas mercadorias. 

Espera-se que os resultados sejam sentidos a médio e longo prazo.  

Palavras-chave: ASSENTAMENTO,PROJETO, GERAÇÃO DE RENDA, 

MULHERES, PARCERIAS  
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CÓDIGO: HS1245 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: A PERSPECTIVA DE 

JOVENS DE ENSINO MÉDIO DOS PRINCÍPIOS BASES DA DUDH. 

AUTOR: MÔNICA FERNANDES ALVES DE MORAIS 

ORIENTADOR: DALCY DA SILVA CRUZ 

CO-AUTOR: DAYANE RUFINO VIEIRA 

CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO  

Resumo:  

O presente trabalho é fruto de uma primeira análise acerca do impacto da 

importância da educação em direitos humanos, para a formação e 

desenvolvimento de jovens do ensino médio na cidade de Natal/RN. O trabalho 

objetivou uma melhoria da compreensão dos alunos sobre o tema e uma 

releitura dos conceitos bases da Declaração Universal de Direitos Humanos 

baseando-se no contexto social na qual eles estão inseridos. Com objetivo de 

combater à discriminação e promover a igualdade social, a DUDH foi idealizada 

para constituir uma sociedade de caráter igualitário que zele pelo respeito e à 

dignidade de todos. Integrar essas metas a uma realidade social ativa, onde os 

atores sociais fazem articulação entre teoria e prática traz maior legitimidade a 

elas, devido à prerrogativa da inserção social no qual esses indivíduos se 

encontram.  

Palavras-chave: Educação, Direitos Humanos, Cidadania  
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CÓDIGO: HS1246 

TÍTULO: Karol Szymanowski (1882-1937): sua vida e obra, com ênfase nos 

trípticos para piano Métopes, op. 29, e Masques, op. 34 

AUTOR: PAULO EDUARDO DE SOUSA ARAÚJO 

ORIENTADOR: DURVAL DA NOBREGA CESETTI  

Resumo:  

O polonês Karol Szymanowski (1882-1937), um compositor de grande 

qualidade mas injustamente negligenciado, apresentou estilos bem 

heterogêneos em sua carreira. De forma geral, seus biógrafos costumam dividi-

la em três períodos: Romântico, Impressionista e Nacionalista. Nesta pesquisa, 

fizemos uma abordagem geral de suas obras e discutimos razões que 

expliquem o seu status relativamente negligenciado em comparação com 

outros compositores da mesma época. Entre suas obras, focamos 

principalmente em duas obras-primas de seu Período Impressionista, os 

trípticos para piano Métopes, op. 29, e Masques, op. 34. Uma das 

características marcantes de Szymanowski é o constante diálogo que muitas 

de suas obras fazem com outras formas de arte e literatura. O título de 

Métopes (“métopas” em português), por exemplo, se refere a um espaço 

encontrado em um friso dórico onde cenas mitológicas eram geralmente 

gravadas. Esta obra de Szymanowski se refere a três diferentes 

personalidades retratadas na “Odisséia” de Homero: as sirenes, Calypso e 

Nausicca. Já em Masques (“máscaras”), Szymanowski se inspirou por três 

outros personagens literários: Sheherazade (das “Mil e Uma Noites”), Tristão 

(do mito de Tristão e Isolda, porem em uma peça expressionista do autor Ernst 

Hardt) e Don Juan. Nestes seis movimentos, Szymanowski demonstra sua 

maestria em criar peças que exprimem o caráter desses personagens de forma 

convincente, imaginativa e expressiva.  

Palavras-chave: Szymanowski; música para piano; século XX; literatura  
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CÓDIGO: HS1247 

TÍTULO: A Constituição geo-histórica de Tenente Laurentino Cruz - RN 

AUTOR: SANDRO DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS  

Resumo:  

O presente trabalho versa sobre a constituição geo-histórica do município de 

Tenente Laurentino Cruz. Em um primeiro momento, analisou-se a trajetória 

histórica de ocupação do espaço e formação territorial, enfatizando-se a 

presença indígena. A seguir, evidenciou-se a evolução político-administrativa 

do lugar e os aspectos territoriais, demográficos e físicos, que caracterizam o 

espaço municipal. A pesquisa foi realizada com base em referências 

bibliográficas sobre os temas organização urbana e cidade, e fontes 

historiográficas sobre o município estudado; foram utilizadas, também, algumas 

fontes documentais, periódicos e entrevistas. Ao fim, chegou-se a conclusão 

que Tenente Laurentino Cruz apresenta uma história resumida em poucos 

anos, atrelada a uma evolução político-administrativa rápida, além de verificar-

se a geografia do lugar, como apresentando diversas peculiaridades que 

caracterizam o território.  

Palavras-chave: Cidade; Constituição geo-histórica; Organização espacial.  
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CÓDIGO: HS1257 

TÍTULO: O ENSINO-APRENDIZADO DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

O QUE PENSAM E FAZEM AS PROFESSORAS? 

AUTOR: KALIANA DA SILVA CORREIA 

ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES  

Resumo:  

Objetivamos sistematizar teorizações e definições oficiais relativas ao ensino- 

aprendizado da leitura no contexto da Educação Infantil, considerando-se as 

especificidades das crianças como aprendizes e da leitura como objeto de 

conhecimento e analisar concepções e práticas de professores presentes na 

Educação Infantil com relação ao ensino aprendizado da leitura respeitando as 

especificidades das crianças. A investigação envolve os princípios da 

abordagem qualitativa de pesquisa e, como procedimentos metodológicos, 

estudo bibliográfico, análise documental, entrevista semi-estruturada com 3 

professoras e observação não-participante. O campo de estudo é um Centro 

Municipal de Educação Infantil localizado na Zona Norte de Natal RN. Do 

estudo desenvolvido, sistematizamos e analisamos concepções e práticas de 

professoras sobre a leitura na Educação Infantil. A leitura é concebida, em 

nosso estudo como prática sócio- cultural que envolve conceitos, 

procedimentos e atitudes relativas ao que se lê, para que se lê, como se lê, 

cujo aprendizado se dá pela interação entre aprendiz e textos escritos em 

práticas efetivas mediadas em contextos socioculturais. Desse modo, desde o 

momento em que uma criança começa a ser inserida em práticas de leitura em 

seu meio sócio-cultural, ela é introduzida no aprendizado de leitura, podendo 

começar a desenvolver conhecimentos e atitudes básicos a essa prática 

cultural, essencial à vida pessoal e escolar em nossa sociedade.  

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; LEITURA; CRIANÇA; CONCEPÇÕES 

DE PROFESSORAS  
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CÓDIGO: HS1262 

TÍTULO: OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE TUTELA DO MEIO 

AMBIENTE E A POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

AUTOR: JUAN DE ASSIS ALMEIDA 

ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA 

CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA  

Resumo:  

De acordo com a Constituição Federal no caput do art. 225 “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, ou seja, é competência do 

poder público e da sociedade preservar e defender o meio ambiente para o 

desenvolvimento sadio da vida e como forma de garantir o respeito ao princípio 

da dignidade humana, através da garantia de condições de desenvolvimento 

da vida humana. Tal direito fundamental ganhou maior eficácia a partir da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, que traz um panorama 

de princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de responsabilidades 

compartilhadas da vida útil do lixo entre o poder público, sociedade e 

empresariado, que objetiva mudar o panorama do lixo no Brasil. As medidas 

estabelecidas pela lei fazem parte de uma nova concepção: o gerenciamento 

integrado do lixo, que envolve diferentes soluções ambientalmente corretas 

para o destino dos resíduos, como a reciclagem, reutilização e disposição em 

aterros. O presente trabalho faz uma relação entre a lei e os princípios 

basilares do Direito Ambiental, que são os princípios da prevenção, do 

poluidor-pagador e da cooperação; abordando sua conceituação e influência na 

concretização e eficácia da Lei 12.305/10. Para isso utiliza-se da pesquisa 

bibliográfica e das conclusões obtidas a partir do método científico.  

Palavras-chave: Palavras-Chave: Resíduos sólidos. Direito. Princípios 

fundamentais.  
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CÓDIGO: HS1264 

TÍTULO: A importância de um exame de aptidão para os profissionais 

graduados em Administração 

AUTOR: ERIC MATHEUS BISPO PEREIRA 

ORIENTADOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO  

Resumo:  

O trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância de um exame de 

aptidão para os profissionais graduados em Administração. A metodologia 

utilizada é predominantemente qualitativa, envolvendo a revisão da literatura 

que aborda a prática da Administração e a ética do administrador. Os dados 

revelam que com um exame é possível selecionar administradores aptos a 

trabalharem no mercado, podendo aumentar a valorização profissional, sendo 

cumprido o que está escrito no Código de Ética dos Profissionais de 

Administração no que tange à exigência de remuneração justa pelo trabalho. É 

evidenciado que o sucesso na carreira do administrador pode estar relacionado 

à habilidade de colocar os conhecimentos adquiridos durante os estudos na 

prática empresarial, sendo o registro no Conselho Federal ou Regional de 

Administração um aval que demonstre a credibilidade do administrador. 

Portanto, a pesquisa aponta que é importante a existência de um exame de 

aptidão para os profissionais graduados em Administração, podendo ser uma 

significativa forma de valorização profissional e uma certificação de que os 

mais qualificados atuam no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Exame; aptidão; administradores  
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CÓDIGO: HS1265 

TÍTULO: Pesquisa das possibilidades de interrelação entre canto e yoga 

AUTOR: JOSÉ RONAN BERTOLDO DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: ELKE BEATRIZ RIEDEL  

Resumo:  

Esta pesquisa consiste em dissertar sobre como a pratica da yoga beneficia a 

performance do cantor na questão da postura e da respiração. Tendo base 

aulas de Yoga com a participação de alunos de Canto assim como os métodos 

trabalhados no Coro de Câmara da EMUFRN. Vivências foram escritas pelo 

orientando que continham o trabalho durante as atividades citadas. Na Postura 

constatamos que quando cantamos, precisamos sentir que o nosso corpo nos 

transmitir equilíbrio distribuindo o peso do corpo nos pés, observando o encaixe 

da cintura pélvica, os ombros relaxados com a face voltada para frente, os 

joelhos sutilmente flexionados. e o pescoço alinhado com a coluna, sem 

tensões. Um dos âsanas que possui mais influencia nesse alinhamento é a 

posição de angeli mudra. A base do canto está na respiração onde ocorre a 

projeção, colocação e afinação.A voz acontece através do ar que passa pelos 

pulmões e pela laringe vibrando as cordas vocais.Este mecanismo acontece no 

momento da expiração, então os músculos do diafragma e intercostais 

retornam a sua posição normal. Junto com os músculos responsáveis pela 

respiração, estão interligados também a traquéia, laringe, pregas vocais e 

ressoadores. Várias são as técnicas de se trabalhar respiração na yoga, uma 

variante da “postura da montanha” e dentro dele um exercício de limpeza das 

vias aéreas (Kapalabhati).  

Palavras-chave: Canto, Corpo e Yoga  
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CÓDIGO: HS1266 

TÍTULO: A conquista das ruas: o poder das imagens  

AUTOR: PEDRO IVO BARROS CASTRO 

ORIENTADOR: LAURITA RICARDO DE SALLES  

Resumo:  

A busca por ocupações de espaços ociosos na cidade, num sentido artístico, 

tem cada dia crescido nas áreas urbanas, mais que em recintos para a mostra 

de arte, como galerias e museus de arte de forma geral. Esse entendimento 

contemporâneo do exercício individual e coletivo, do fazer arte e expor a 

mesma ao público com identificação do autor ou anônima, vezes gratuita, vem 

formando um conceito de arte de rua.  

É nítida sua aceitação em exposições e galerias para venda de obras de arte, 

mas também é visível o desdém pelo qual passam seus praticantes no dia-a-

dia em que precisam mover suas artes pela cidade, tendo obras lidas como 

efêmeras, pois logo são apagadas por uma força maior, que se identifica como 

ação de limpeza das cidades na justificativa de que o “graffiti” sujaria a 

paisagem da cidade urbana; esquecem o argumento que panfletos, 

propagandas, outdoors e publicidades diárias e massivas não são repreendidas 

e proibidas; pelo contrário, esse meio olha o “grafitti” como concorrente na 

prática das artes de rua, pois apresentam- se como ameaça ao uso pago das 

diretrizes de leis e ações do poder público e privado, sendo o “graffiti” um vilão 

em relação ao conceito de permissividade ou proibição. O perigo desse poder e 

conquista aplicado às artes de rua é que nele está o que o publico quer 

expressar, e não o que a industria cultural quer dar a entender, ou passar como 

mais importante para um cenário de uso para as pessoas, coisas e objetos.  

Palavras-chave: Arte Urbana, conflitos juvenise e articulações públicas  
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CÓDIGO: HS1277 

TÍTULO: AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO EDUCACIONAL E O 

PERFIL DO NOVO GESTOR  

AUTOR: LUCIANA GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA GORETTI CABRAL BARBALHO  

Resumo:  

Diante das mudanças ocorridas na sociedade, são perceptíveis as significativas 

transformações pela qual a educação vem passando, trazendo a necessidade 

de ruptura de concepções e fundamentos redefinidos conforme o cenário atual 

da educação. Esse novo contexto mundial, de globalização e progresso técnico 

– científico do conhecimento, tem demandado um novo modelo de gestão, bem 

como de um novo perfil de gestor e de práticas de gestão inovadoras. Este 

estudo é um recorte do projeto de pesquisa, ensino e extensão “Universidade e 

escola: uma articulação necessária para a implementação da gestão 

democrática”, e tem por objetivo investigar a formação e o perfil de gestores da 

rede estadual de ensino do município de Natal-RN. Os procedimentos técnico-

metodológicos concentraram-se em atividades de pesquisas, como revisão 

bibliográfica e documental, aplicação de questionários, tabulação e análise de 

dados. Como aporte teórico optou-se pelos estudos de Lück (2010) e Imbernón 

(2010). Evidenciou-se que a maior parte dos profissionais das instituições 

analisadas são licenciados em Pedagogia e possui pós-graduação 

(Especialização e Mestrado). Considera-se, à luz dos teóricos explorados, que 

o tempo de serviço é um dos fatores que impulsiona a busca pela formação 

permanente, possibilitando o redirecionamento de práticas tidas como 

individualista e passiva de reflexão, levando o gestor a desenvolver novas 

habilidades, competências e atitudes que supri as novas demandas 

educacionais.  

Palavras-chave: Modelo de Gestão. Formação Profissional. Perfil do Gestor  
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CÓDIGO: HS1278 

TÍTULO: Vantagens competitivas do e-procurement para empresas adotantes: 

um estudo de caso em uma empresa de grande porte. 

AUTOR: SUELIO SILVESTRE DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO 

CO-AUTOR: ALVARO BEZERRA ARAUJO 

CO-AUTOR: TIAGO CAVALCANTI FERNANDES  

Resumo:  

Uma das ferramentas do comércio eletrônico é o e-procurement, que se propõe 

a redesenhar os processos de compras das empresas utilizando a Internet. O 

objetivo deste trabalho é verificar as vantagens competitivas que essa 

ferramenta pode trazer para as empresas adotantes. A metodologia utilizada 

envolve revisão da literatura que aborda o e- business, e-procurement, bem 

como a análise qualitativa de um caso realizado em uma empresa de grande 

porte familiarizada com o sistema ERP. A pesquisa verifica que a implantação 

do e- procurement deflagrou na empresa estudada uma melhoria de 

desempenho em toda a cadeia de suprimentos, principalmente nos custos de 

transação e agilização de compras, obrigando os participantes da mesma a 

uma adequação estrutural, de processos e uma conscientização cada vez 

maior de buscar novas fontes alternativas que viabilizem a excelência na 

performance das aquisições. Portanto, conclui que dentre as vantagens 

competitivas que o e-procurement pode trazer para a empresa adotante estão: 

redução de custos de transação e agilização das operações de compras.  

Palavras-chave: e-business; e-procurement; e-SCM; fornecedores.  
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CÓDIGO: HS1279 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO DA UFRN DO 

TURNO DA NOITE SOBRE O TROTE UNIVERSITÁRIO 

AUTOR: MARIA JOSE DE COUTO 

ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE  

Resumo:  

O trote universitário é considerado por muitos apenas como uma socialização 

acadêmica entre calouros e veteranos, no entanto, esse ato pode não ter esse 

propósito, em alguns casos pode ocorrer violência física. O trabalho busca 

identifica como ocorre e qual a intensidade do trote no curso de Administração 

da UFRN noturno. A pesquisa foi exploratória descritiva, qualitativas e 

quantitativas. Os dados primários foram obtidos, em maio/2010, a partir da 

aplicação aleatória de 112 questionários em 9 turmas do curso de 

Administração da UFRN noturno. O diagnóstico revelou que o trote se 

apresenta de forma diferente entre homens e mulheres, e tais diferenças 

podem ser explicadas pelas características dos valores de cada gênero, e não 

pela classe social. Os homens aplicam e recebem mais trote do que as 

mulheres, indicando o constrangimento psicológico como uma das maiores 

conseqüências, no entanto, 16% dos entrevistados informaram conhecer um 

caso em que terminou em tragédia. O trote é considerado como leve pelas 

mulheres e de leve a muito pesado pelos homens. Tanto os homens quanto as 

mulheres concordam que a UFRN incentiva o trote solidário, mas a 

participação dos alunos no curso de Administração ainda é pequena. Diante do 

exposto foi sugerido que a UFRN realize uma melhor divulgação e/ou promova 

campanha sobre a adoção ao trote solidário.  

Palavras-chave: Pesquisa, trote, calouros.  
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CÓDIGO: HS1295 

TÍTULO: Vínculos entre técnicos de enfermagem e usuários como aspecto 

facilitador do cuidado 

AUTOR: DEBORA GUERRA PEREIRA XAVIER 

ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO  

Resumo:  

As referências acerca da prestação de cuidados e estruturação de vínculos 

entre profissionais e usuários apontam relações entre modos de cuidar 

implicados na escuta qualificada do outro e maior efetividade do tratamento. 

Esta pesquisa investigou como a formação de vínculos entre técnicos de 

enfermagem e usuários do Hospital de Pediatria da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte influencia na maneira de ofertarem cuidados. 

Especificamente, investigou como o processo de trabalho pode levar à 

formação de vínculos, que aspectos das condições de trabalho facilitariam ou 

não a prestação do cuidado e como os técnicos de enfermagem lidavam com a 

criança hospitalizada. Num primeiro momento, foi aplicado questionário 

fechado, seguido da realização de entrevistas semi-estruturadas em paralelo à 

observação das atividades dos técnicos de enfermagem e da rotina do hospital. 

Os resultados revelaram o papel fundamental da estruturação de vínculos entre 

técnicos e usuários na prestação de serviços com ação cuidadora, sendo a 

fragilidade e dependência das crianças, maior tempo de internação no hospital 

e a abertura para trocas de experiências entre os trabalhadores e estas 

identificados enquanto estimuladores da estruturação de vínculos e de 

mudanças nos modos de prestar cuidados. É necessário que tal campo 

relacional se fortaleça nas práticas dos trabalhadores em vista dos benefícios 

que o estreitamento de laços afetivos proporciona ao bem-estar dos usuários.  

Palavras-chave: condições de trabalho, oferta de cuidado, vínculo profissional- 

usuário  
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CÓDIGO: HS1300 

TÍTULO: Luís Soares Correia de Araújo: Traços de uma Biografia  

AUTOR: DOUGLAS ALBERT DE SOUZA LIMA 

ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA  

Resumo:  

O presente trabalho busca analisar as ações de Luís Correia Soares de Araújo 

em sua busca por criar todo um ideário nacional na sociedade natalense 

através da mobilização da juventude com suas práticas modernizantes. Para 

ele, era necessário modernizar a Cidade de Natal, e para isso, percebeu que a 

partir de ações junto das crianças e dos adolescentes era possível ajustar a 

Cidade à novas perspectivas, principalmente no que diz respeito à educação. 

Essa é uma biografia em torno de uma personagem que molda a sua história 

junto com a história da própria Cidade do Natal, apesar de não deixar uma 

autobiografia, Luís Soares nos deixa pistas de sua trajetória, e através dela 

percebemos a relação sujeito e sociedade, com destaque para a experiência 

de configuração de entidade civilizadora. Esse trabalho tem por finalidade 

mostrar Luís Soares como uma figura central de uma época e fazer de sua vida 

um fio condutor traçando um amplo panorama sobre a Cidade de Natal.  

Palavras-chave: Natal, Luís Soares, biografia, educação  
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CÓDIGO: HS1305 

TÍTULO: A ação civil pública como instrumento de tutela do dano moral coletivo 

em matéria ambiental 

AUTOR: LUANA KARLA DE ARAÚJO DANTAS 

ORIENTADOR: RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA FEIJÓ DE MELO 

CO-AUTOR: RAFAELA CAMARA SILVA  

Resumo:  

Trata-se o dano moral coletivo de injusta lesão à esfera moral de uma dada 

comunidade, a qual viola um determinado círculo de valores inerentes àquele 

grupo social. Origina-se de agressões a interesses transindividuais, de caráter 

indivisível e de titularidade da coletividade, que ganham relevância quando 

observados sob uma ótica macro. Desta feita, configurado o dano moral a um 

grupo de indivíduos em virtude de violação de direitos difusos e coletivos, 

presente está o interesse de agir para a propositura da ação civil pública, nos 

termos do artigo 1o da Lei 7347/85. Outrossim, nos termos do artigo 225 da 

Carta Magna, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado bem difuso de 

uso comum do povo, de modo que o dano ao meio ambiente está atrelado, em 

regra, ao desequilíbrio ecológico, à diminuição da qualidade de vida da 

população, e ao comprometimento geral da saúde da coletividade. Destarte, 

traz o presente trabalho uma análise da ação civil pública como instrumento de 

viabilização da reparação dano moral coletivo oriundo de lesão ao meio 

ambiente, com enfoque na prevalência da função desestimuladora e preventiva 

da indenização extrapatrimonial, como meio apto a evitar o desequilíbrio 

ecológico em sentido amplo, o qual compreende tanto o dano ambiental em si, 

quanto a ofensa aos valores sociais juridicamente protegidos, em especial 

aqueles relativos à qualidade de vida e à saúde.  

Palavras-chave: Dano moral coletivo, meio ambiente, ação civil pública.  
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CÓDIGO: HS1307 

TÍTULO: Pintura e Escultura: arte e estética no Seridó Potiguar  

AUTOR: CLARA MANUELLA DE SOUZA GUERRA 

ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR  

Resumo:  

A arte no Seridó é muito numerosa, embora existam poucas fontes sobre ela. 

Essa pesquisa visa adquirir informações sobre a Arte e as pessoas que a 

produzem no Seridó. Para que assim se possa ter uma maior quantidade de 

informação para as pessoas interessadas. No Seridó não existe um estímulo 

financeiro para a Arte ou para os artistas produzirem. Isso ocorre devido à 

existência de uma política em muitos lugares do Seridó que não elaboram 

eventos para promover a arte local. Assim, acaba não dando visibilidade para 

muitos artistas, fazendo com que aqueles que comercializam suas obras não 

possam vendê-las ou recorram às encomendas de suas obras, gerando um 

modo quase que mecânico no pintor, que por vezes ele copia uma obra sua 

para agrado do cliente. Devido a toda essa dificuldade dos artistas do Seridó, 

poucos são aqueles que conseguem sobreviver apenas do dinheiro recebido 

com a sua arte, geralmente eles possuem algum emprego fixo para compensar 

esse déficit. Então, como o estímulo financeiro da arte no Seridó não é tão 

grande o maior estímulo desses artistas ao pintar, esculpir, modelar, se 

encontra no próprio Seridó. Suas paisagens, pessoas, tradições servem de 

grande inspiração para criar obras artísticas. A arte regionalista está muito 

presente nos artistas do Seridó, pois retratá-la é diferente de abordar outro 

tema. Uma vez que ele vive nessa região, conhece a sua vegetação e 

população, ou seja, a arte regionalista está contida nele.  

Palavras-chave: Arte, Seridó, Artistas Seridoenses, Artistas Plásticos, 

Escultores.  
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CÓDIGO: HS1312 

TÍTULO: A metáfora, a mesclagem e a construção da coerência discursiva: 

uma perspectiva cognitivista do processo de compreensão na literatura 

fantástica  

AUTOR: TAMYRIS REZENDE FERREIRA 

ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA  

Resumo:  

Em meados do século XX, com o advento das Ciências Cognitivas, 

pesquisadores passam a conceber a metáfora como elemento cognitivo basilar 

no processo de construção de sentido, opondo-se, portanto, à tradição 

Aristotélica, que defendia seu caráter unicamente ornamental. No final da 

década de 70 desse século, Lakoff e Johnson propõem a Teoria da Metáfora 

Conceptual. Posteriormente, no ano de 1995, Fauconnier e Turner apresentam 

a Teoria da Mesclagem Conceptual, defendendo a capacidade dos seres 

humanos de, no instante da atividade discursiva, integrar dois ou mais 

conceitos, gerando espaços mentais que são criados momentaneamente para 

esse fim. Os espaços oriundos dessa integração agregam características 

pertinentes aos conceitos de base, assim como estruturas particulares, 

emergentes da integração/mescla. Essa capacidade de associar e criar 

conceitos/espaços locais durante o processamento online é responsável pela 

construção da coerência discursiva e, consequentemente, pelo processo de 

compreensão. É importante ressaltar que, com base nessa abordagem, a 

metáfora é resultante do processo de mesclagem. Nesta pesquisa 

pretendemos, portanto, examinar as mesclagens que geram metáforas, no 

âmbito da literatura fantástica, com vistas a evidenciar seu valor discursivo-

cognitivo.  

Palavras-chave: Mesclagem, metáfora, construção de sentido, literatura 

fantástica.  
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CÓDIGO: HS1315 

TÍTULO: A Nova Economia do Rio Grande do Norte: concentração demográfica 

e Migrações (1990-2008) 

AUTOR: REBECA MAROTA DA SILVA 

ORIENTADOR: DENILSON DA SILVA ARAUJO  

Resumo:  

O desenvolvimento da sociedade potiguar está historicamente relacionado às 

transformações econômicas nacionais. Foram os planos nacionais de combate 

as desigualdades regionais que mobilizaram a economia potiguar. Assim, os 

investimentos oriundos de projetos para a promoção do desenvolvimento 

econômico do Nordeste conseguiram elevar o grau de industrialização da 

referida região e do Rio Grande do Norte em particular. Frente a este contexto 

histórico de desenvolvimento econômico nordestino sob desequilíbrios 

econômicos, observa-se que no caso específico do Rio Grande do Norte, 

elevou-se os montantes de investimentos do capital industrial, porém não criou 

novos setores produtivos mais intensivos em capital. Muito pelo contrário, 

reforçou os setores produtivos tradicionais (têxtil, alimentos, confecções, etc.). 

Este fato mais a desintegração produtiva de algumas economias do interior do 

estado – tais como: a produção de sal, de scheelita, de algodão, juntamente 

com a conservadora penetração do capital em regiões agrícolas (para 

produção de frutas para exportação) acabou acelerando um processo de 

migração em direção à capital do estado e originando um novo processo de 

urbanização desordenada e concentrada em sua Região Metropolitana.  

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico, urbanização, concentração 

produtiva.  
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CÓDIGO: HS1316 

TÍTULO: Como obter informações de alguém sobre o significado atribuído às 

mudanças climáticas globais? 

AUTOR: ALEXANDRA CAVALCANTE DE FARIAS 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO  

Resumo:  

No esforço de dar continuidade ao projeto anteriormente realizado (Pinheiro, 

2009), bem como responder aos questionamentos e à falta de estudos acerca 

do compromisso pró-ecológico e percepção das MCGs dos adolescentes, 

realizamos uma revisão bibliográfica considerando artigos que contivessem 

pesquisas com dados empíricos.  

A revisão focou-se na análise de artigos baseados em pesquisas questionando 

a relação dos indivíduos com a conduta sustentável bem como com a própria 

noção do que são as mudanças climáticas globais. 

O levantamento bibliográfico realizado serviu para embasar as futuras 

pesquisas do projeto em andamento, tendo nos proporcionado conclusões 

sobre o entendimento das pessoas acerca do tema das MCGs, o que deverá 

auxiliar na formulação do instrumento que será utilizado no nosso estudo com 

os adolescentes natalenses.  

Palavras-chave: MCGs, adolescentes, conduta sustentável, percepção 

ambiental.  
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CÓDIGO: OU0253 

TÍTULO: GRAÇA NO VESTIBULAR  

AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA ORIENTADOR: MARCIA TAVARES 

SILVA  

Resumo: GRAÇA NO VESTIBULAR  

Maria Aparecida de Souza Guilherme (Graduano do curso de Letras, UFRN) 

Marcia Tavares Silva (Docente orientadora, UFRN)  

Graciliano Ramos escreveu romances, contos, memórias e crônicas. O autor 

alagoano é um nome recorrente nas listas de obras de leituras obrigatórias 

para o concurso vestibular em varias universidades. No processo seletivo para 

o ingresso na UFRN a obra deste autor já figurou em três edições, nos anos de 

2007, 2009 e 2010, sendo que o livro Vidas Secas (1938) o titulo mais comum. 

O nosso objetivo nesta comunicação é analisar, o conteúdo de três edições de 

provas do processo seletivo da UFRN que contemplaram a obra de Graciliano 

Ramos. Nos interessa verificar quais os recursos estéticos mais citados, como 

se dá o nível de exigência nas questões discursiva e objetiva e quais as 

abordagens mais utilizadas. Nossa analise tomará como arcabouço teóricos 

Pinheiro (2006) sobre o ensino de literatura e vestibular, para a leitura sobre 

Graciliano Ramos utilizaremos as discussões analíticas de Candido (1956) 

Lafetá (2004) e Bosi (2003).  

Palavras-chave: GRACILIANO RAMOS, LITERATURA, VESTIBULAR.  
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CÓDIGO: OU0543 

TÍTULO: O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

PÚBLICA  

AUTOR: SELMA CRISTINA PEREIRA MEDEIROS 

ORIENTADOR: OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS  

Resumo:  

A presente pesquisa de cunho teórico tem como objetivo promover uma maior 

valorização do profissional conhecido como Coordenador pedagógico. A 

pesquisa pautou-se na construção de conceitos sobre Educação e Pedagogia. 

Destarte, considera-se que o profissional ideal para ocupar o cargo de 

coordenador pedagógico é o pedagogo, tendo em vista que a sua formação o 

prepara que para atuar em diversas situações escolares e extraescolares. Com 

sua bagagem teórica esse profissional é capaz de entender o funcionamento 

da escola, as dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, 

entre outras coisas. O trabalho do coordenador pedagógico está diretamente 

ligado ao docente, a equipe escolar e a comunidade, promovendo reuniões, 

planejando, elaborando projetos, incentivando e ajudando na sua execução. 

Através das reuniões é possível saber como se processa a educação na 

escola, sabendo as dificuldades encontradas pelos docentes e os ajudando a 

resolvê-los. É de suma importância que haja a participação do coordenador 

pedagógico na elaboração dos planejamentos de aula, onde ele dará 

assistência pedagógica aos professores, assim o docente pode realizar sua 

aula com segurança, principalmente aqueles que não têm uma base teórica 

adquirida no curso de pedagogia, trabalhando de forma a contemplar a 

interdisciplinaridade. Considera-se, enfim, que o coordenador pode ser o 

mediador da formação continuada dos seus docentes.  

Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Pedagogia. Professores.  
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CÓDIGO: OU1053 

TÍTULO: DESIGN DE INTERFACES E USABILIDADE NO USO DE 

TELEFONES CELULARES E AS NOVAS TECNOLOGIAS POR IDOSOS NO 

BRASIL 

AUTOR: HELOISA FERNANDES FERREIRA NUNES 

ORIENTADOR: JOSE GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA 

CO-AUTOR: ALINE THOMÉ NETTO MACHADO BRAGANÇA  

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é investigar o uso das novas tecnologias por idosos 

no Brasil, sobretudo na utilização de telefones celulares, apontar quais 

barreiras relacionadas às alterações físicas, psicológicas e cognitivas nos 

idosos podem comprometer a eficiência, eficácia e satisfação durante o uso 

das novas tecnologias e discutir a predisposição dos idosos para aprender e 

usar produtos novos. Foram entrevistados 30 idosos, que após um questionário 

para traçar seu perfil socioeconômico foram submetidos a um teste de 

compreensão de ícones de celulares. Nesse momento foi verificado se os 

idosos conseguiam entender a função de um ícone a partir dos elementos 

presente nos mesmos, além de quais aspectos seriam mais fáceis de serem 

reconhecidos, identificando que tipo de leitura os idosos faziam dos ícones. Os 

resultados foram discutidos e sistematizados pela equipe por meio do método 

qualitativo "Diagrama de Afinidades". Concluiu-se que a linguagem visual 

utilizada hoje nos celulares, sobretudo no que diz respeito aos ícones, não 

proporciona uma interação plena com os idosos já que muitos relatam 

dificuldades. Apesar disso, todos o consideram útil em suas vidas. A partir da 

compreensão das capacidades e limitações dos idosos, os designers poderão 

projetar sistemas com utilização mais fácil para esse grupo.  

Palavras-chave: design informacional, ícones de celulares, idosos  
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CÓDIGO: OU1066 

TÍTULO: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS POR IDOSOS NO RIO 

GRANDE DO NORTE SOB A ÓTICA DO DESIGN E DA INTERAÇÃO 

HUMANO-COMPUTADOR 

AUTOR: ALINE THOMÉ NETTO MACHADO BRAGANÇA 

ORIENTADOR: JOSE GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA  

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é identificar as principais questões que influenciam a 

decisão de uso ou não de determinadas tecnologias por idosos do Rio Grande 

do Norte. Utilizando-se das técnicas de entrevista aplicadas e questionários, 

buscamos contextualizar o uso das tecnologias pelos idosos potiguares 

considerando também os aspectos próprios de sua cultura. Para realização da 

presente pesquisa participaram 10 idosos. O rumo das entrevistas margeou a 

interação com ferramentas tecnológicas, aspectos culturais e características de 

interação social dos indivíduos considerando a predisposição de cada indivíduo 

para com as novas tecnologias. Verificou-se por meio desta pesquisa 

exploratória que o design de produtos deveria comtemplar as necessidades e 

especificidades dos idosos, já que o declínio das capacidades visuais, 

auditivas, motoras, locomotoras e cognitivas é usual e crescente a medida em 

que os indivíduos envelhecem. Verificou-se também que o fator determinante 

que leva um idoso a se interessar em utilizar nova tecnologia é o benefício 

percebido por esse indivíduo. Concluiu-se que, embora os benefícios 

percebidos sejam fator determinante na opção por um determinado produto ou 

tecnologia, a usabilidade e os aspectos ergonômicos são atributos 

indispensáveis para que os idosos aprendam a utilizá-los e para que se 

apropriem deles.  

Palavras-chave: idosos, interação humano-computador, design  
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CÓDIGO: OU1091 

TÍTULO: Mudança de perfil dos docentes na educação infantil  

AUTOR: LILIANE GABRIELA PEREIRA ALVES 

ORIENTADOR: MARIA CRISTINA LEANDRO DE PAIVA  

Resumo:  

A fim de contribuir com a visão acerca da atuação docente na educação 

infantil, pretendemos apresentar o perfil das professoras que atuam na 

educação infantil na rede municipal de ensino de Natal/RN. Tal estudo é um 

recorte da pesquisa "Saberes/fazeres docentes na educação infantil", que tem 

vista compreender os saberes/fazeres docentes que são requeridos da prática 

da professora de educação infantil, para atender as necessidades da sua 

atuação docente, em uma perspectiva do educar/cuidar. Para coleta dos 

dados, utilizamos um questionário que foi aplicado em 03 centros de educação 

infantil, sendo um de atendimento parcial, um de tempo integral e um parcial e 

integral. Os dados demonstraram que, de acordo com a formação, 84,4% 

possuem graduação; quanto ao vínculo empregatício vemos que 68,7% das 

professoras são do quadro Efetivo do Município; referente ao tempo que 

exercem essa função vimos que 71,8% foram contratadas nos últimos 5 anos. 

Assim, pode-se dizer que perfil docente das professoras da Educação Infantil 

tem se modificado nos últimos anos, resta-nos agora, verificar se junto à 

mudança de perfil há um maior conhecimento acerca dos fazeres/saberes 

docentes específicos para uma atuação de qualidade, tendo em vista o cuidar e 

educar a criança pequena. Compreendemos que os dados ao perfil docente e 

as falas das professoras, podem contribuir para identificar as 

dicotomias,dificuldades, possibilidades e mudanças no quadro atual da 

docência nessa etapa da educação básica.  

Palavras-chave: Educação infantil. Saberes/fazeres docentes. Perfil do 

professor.  
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CÓDIGO: SB0309 

TÍTULO: Concepção de linguagem na prática fonoaudiológica.  

AUTOR: BÁRBARA CANDICE DA NÓBREGA ARAÚJO 

ORIENTADOR: CLEMILTON LOPES PINHEIRO  

Resumo:  

O objetivo desta pesquisa é identificar as concepções de língua que o 

fonoaudiólogo utiliza no diagnóstico dos padrões de linguagem de seus 

pacientes, e refletir sobre a conduta adotada em seu plano terapêutico a partir 

de tais concepções linguísticas. Pretende-se, assim, estreitar as contribuições 

da Linguística teórica para os estudos da Fonoaudiologia, bem como para a 

prática profissional do fonoaudiólogo. O trabalho foi desenvolvido 

primeiramente com revisão de literatura, seguido de constituição de um corpus 

formado por 27 relatos de casos publicados na Revista Brasileira de 

Fonoaudiologia, durante o período de 2007 a 2009. A análise mostrou os 

seguintes resultados: sete relatos não se referem a nenhuma das concepções 

da língua, oito concebem a língua com base no modelo Interacionista, quatro, 

com base na concepção do Gerativismo, proposto por Chomsky, cinco adotam 

a concepção de língua com base no Estruturalismo, dois se referem a todos os 

modelos, e um à Gramática Tradicional. Portanto, pode-se afirmar que na 

prática fonoaudiológica do ano de 2007 a 2009, de acordo com os relatos de 

caso da Revista Brasileira de Fonoaudiologia, a concepção mais utilizada é a 

Interacionista, que toma como base a língua como uso, ação, atividade em 

relação ao meio em que o indivíduo se encontra.  

Palavras-chave: Fonoaudiologia, linguagem, linguística, diagnóstico.  
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CÓDIGO: SB0760 

TÍTULO: O PAPEL DAS MULHERES NA LUTA PELA TERRA NO 

ASSENTEMENTO RURAL ARACATI NO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN. 

AUTOR: THAISA VANESSA COSTA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANTOINETTE BRITO MADUREIRA DE FARIAS  

Resumo:  

Esta pesquisa está sendo realizada no assentamento rural Aracati, localizado 

no município de Touros-RN. O principal objetivo é analisar como as mulheres 

estão organizadas dentro do assentamento rural desde sua ocupação e qual o 

papel político desempenhado por elas nesse espaço de luta e conquista da 

terra. Os objetivos específicos da pesquisa são: Fazer um resgate histórico do 

processo da luta e ocupação da terra no assentamento Aracati; Analisar a 

centralidade das mulheres na luta por reforma agrária e pela igualdade de 

gênero; Registrar no assentamento Aracati como as mulheres se apropriam 

dos espaços de discussão política, analisando suas próprias representações a 

despeito dos seus papéis no âmbito do assentamento; Explanamos algumas 

categorias teóricas que possibilitaram um maior entendimento a despeito do 

nosso projeto de pesquisa. Nesse sentido, o intuito deste estudo é 

problematizar questões que permeiam a vida social e rebatem na forma como 

nos socializamos especialmente como nós mulheres nos organizamos 

politicamente. Empregaremos a pesquisa quantitativa e qualitativa na descrição 

e análises dos dados obtidos no campo. Serão realizadas entrevistas e a 

observação participante com a finalidade de apreender a dinâmica das 

relações sociais e como as mulheres se socializam nesse espaço. Nosso 

intento é suscitar o debate sobre o tema e contribuir na desmistificação da 

subalternidade da mulher e reafirmá-la enquanto sujeito histórico.  

Palavras-chave: Reforma Agrária,Mulheres,Gênero,Organização 

Política,Participação.  
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CÓDIGO: SB0867 

TÍTULO: Perfis sóciodemográficos de usuários do CAPS AD Norte e Leste da 

cidade de Natal/RN 

AUTOR: JOÃO CARLOS NASCIMENTO DE ALENCAR  

ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI  

 

Resumo:  

Atualmente, 

social em nosso país. O histórico dos alcoolistas é, muitas vezes, caracterizado 

por recidivas, recaídas e prejuízos diversos. O padrão heterogêneo dos 

alcoolistas dificulta o planejamento de estratégias, assim, a caracterização dos 

usuários dos serviços de atenção pode ser bastante favorável ao planejamento 

de intervenções. Assim, o presente trabalho objetiva caracterizar os usuários 

dos CAPS AD Norte e Leste da cidade de Natal/RN, em seus aspectos 

sociodemográficos. Foram entrevistados 68 sujeitos correspondentes ao CAPS 

AD Leste e 45 ao CAPS AD Norte, através de questionário sociodemográfico 

construído especialmente para essa pesquisa. Com relação ao sexo, em 

ambas as instituições prevaleceu o número de homens (86,7% referentes ao 

CAPS AD Leste e 82,3% ao Norte), com idade média de 40 anos. A maioria é 

solteira (44,1% no Leste e 48,8% no Norte); predominaram no CAPS AD Leste 

as atividades laborais de baixa complexidade (51,4%) e de média 

complexidade (46,6%) no AD Norte; em ambos, aproximadamente 91% tinham 

nível de escolaridade até o nível médio. Concluímos que a clientela dos CAPS 

AD pesquisados possui perfil semelhante, no entanto, a caracterização dos 

usuários pode revelar nuances para a melhor definição das estratégias 

terapêuticas. Nesse sentido, cabe salientar a necessidade de um instrumento 

que leve em conta aspectos da personalidade ligados à dependência de álcool, 

como o MCMI-III.  

Palavras-chave: Dependência de álcool; abuso de álcool; CAPS AD  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0933 

TÍTULO: EDUCANDO E BRINCANDO: SAÚDE E HIGIENE PESSOAL AUTOR: 

MAÍRA PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA 

CO-AUTOR: MARCELO AUGUSTO CÂMARA DIAS 

CO-AUTOR: VIVIANE NUNES RIBEIRO 

CO-AUTOR: CARMEM JANE FERREIRA VILAR  

Resumo:  

As atividades serão realizadas no Assentamento Aracati, município de Touros, 

onde um grupo de alunos da área de saúde desenvolverá atividades com as 

crianças do assentamento. Objetivam-se, assim, esclarecer os métodos de 

prevenção à dengue, orientações referentes à higiene pessoal e à dieta. Os 

trabalhos serão desenvolvidos através de gincanas, brincadeiras e filmes 

educativos. Como resultado espera-se uma mudança quanto à higiene pessoal, 

resultando na diminuição do índice de doenças, melhorias nos hábitos 

alimentares, que proporcionará a ingestão de alimentos saudáveis essenciais 

para o crescimento das crianças. Ressaltamos ainda a importância de 

trabalharmos a visão critica das crianças quanto aos focos de dengue 

existentes no local, o que hoje é um grande problema para os assentados.  

Palavras-chave: Saúde, higiene pessoal, nutrição, assentamento.  
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CÓDIGO: SB0989 

TÍTULO: ESPAÇO PÚBLICO E SAÚDE: CONSTRUINDO UM DIAGNÓSTICO 

DA COMUNIDADE DO VALE DOURADO – NATAL/RN 

AUTOR: THIAGO DA SILVA BEZERRA 

ORIENTADOR: VERONICA MARIA FERNANDES DE LIMA 

CO-AUTOR: OSWALDO GOMES CORREA NEGRAO 

CO-AUTOR: RAFAEL RODOLFO TOMAZ DE LIMA  

Resumo:  

O espaço público é o local destinado para o convívio de todos e de construção 

da cidadania. Quando se encontram abandonados pelos poderes públicos 

tornam-se meios causadores de danos à saúde de seus habitantes. O presente 

estudo tem como objetivo analisar as principais condições físicas dos espaços 

públicos no bairro do Vale Dourado, na cidade do Natal/RN. Esta análise foi 

realizada através de um levantamento morfológico, levando em conta as 

seguintes variáveis: uso do solo, gabarito das edificações, condições do 

sistema viário e do mobiliário urbano existente. De posse dos dados obtidos in 

loco foram produzidos mapas no AUTOCAD, tomando como área de 

referência, a cobertura da Unidade de Saúde da Família (USF) da comunidade. 

Dentre os resultados, verificou-se a carência de lixeiras públicas, o que 

demanda uma problemática bastante comum, o acúmulo de lixo em áreas 

públicas, ocasionando diferentes doenças como a leptospirose, dengue e 

malária. Além de locais sem saneamento básico, foram observados espaços 

públicos que não propiciam o lazer, desencadeando na população algumas 

ações transgressoras como o uso de drogas psicoativas. Portanto, constata-se 

que os moradores do Vale Dourado estão limitados a promover saúde em seu 

habitat devido a agentes externos negativos, ou seja, inexistência de alguns 

direitos como a saúde, lazer e saneamento básico.  

Palavras-chave: Espaço público. Saúde. Cidadania  
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CÓDIGO: SB1039 

TÍTULO: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE ESTUDANTES PROVENIENTE 

DE DEFICIÊNCIA VISUAL. 

AUTOR: JULIANE VALÉRIA OLIVEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: MAIARA PACÍFICO DOS SANTOS 

CO-AUTOR: KARLA CRISTIANE DE LIMA SILVA  

Resumo:  

O presente projeto de pesquisa apresenta de forma científica uma concisa 

análise das condições de acessibilidade de estudantes com necessidades 

educacionais especiais provenientes de deficiência visual, que estão inseridos 

no ensino superior na UFRN. Tem como objetivo conhecer a realidade dessas 

pessoas dentro da universidade, e, sobretudo, analisar quais medidas, ou seja, 

políticas de inclusão social, são realizadas na academia para facilitar o 

desenvolvimento e garantir a permanência destes na instituição. O método 

utilizado, para a apreensão da realidade, foi a pesquisas de campo, pesquisas 

bibliográficas, e entrevistas. E a partir destes instrumentos de coleta de dados, 

constatamos que a universidade dispõe de apoio pedagógico e didático como 

também promove cursos de formação do Braille para docentes. Entretanto, 

esta não dispõe de acessibilidade física, o que dificulta a circulação desses 

portadores de deficiência visual dentro da instituição, como também, à falta de 

professores que se comprometam com a formação para lidar com os alunos 

portadores desta deficiência. E assim, Concluímos que a falta de sensibilidade 

frente a esta temática, dificulta e restringi a autonomia e a participação plena e 

efetiva dos deficientes visuais na universidade, assim como na sociedade, de 

modo geral.  

Palavras-chave: Acessibilidade, inclusão social, deficiência visual.  
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CÓDIGO: SB1105 

TÍTULO: Combate ao Abuso e Exploração Sexual  

AUTOR: MARÍLIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO  

ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

No dia 18 de Maio é comemorado nacionalmente o Dia de Combate ao Abuso 

e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, nesta data realizamos 

uma Roda de conversa com as crianças da Fundação Fé e Alegria, 

freqüentadoras do Reforço Escolar, enfatizando a importância que este tipo de 

conhecimento tem para essas crianças, com o objetivo de fazer com que essa 

prática possa ser prevenida a partir das próprias vítimas, e para tanto 

divulgamos a central telefônica de atendimento para esses casos. Na 

oportunidade, dialogamos com as crianças, ouvimos o que cada uma tinha a 

dizer sobre o assunto, para que, partindo do conhecimento que eles possuíam, 

podermos orientá-los sobre as atitudes a serem tomadas em caso de 

ocorrência. Realizada em dois momentos, sendo manhã e tarde, para os 

alunos de cada turno, a nossa Roda de Conversa obteve resultado positivo, 

referenciado na alegria de cada criança que a partir de então, saberá se cuidar 

contra abusos e explorações sexuais.  

Palavras-chave: Criança - Fé e Alegria - Abuso e Exploração Sexual  
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CÓDIGO: SB1160 

TÍTULO: FÉ, TEMPO E ESPAÇO: A TERRITORIALIDADE DO 

PRESBITERIANISMO HISTÓRICO EM NATAL/RN. 

AUTOR: ITALO REIS DANTAS 

ORIENTADOR: ALESSANDRO DOZENA  

Resumo:  

A religião é uma expressão clara de cultura, portanto modifica o espaço, e para 

compreender a ordem espacial que as sociedades assumem, é necessário 

analisar também aspectos da religião. No estudo da religião a luz da geografia 

está à territorialidade da religião, que é a forma como um dado grupo religioso 

se organiza para estabelecer relações de dominação sobre o espaço, galgando 

nesta vertente, este estudo pretende compreender a relação de território e 

territorialidade do presbiterianismo histórico em Natal-RN. A Igreja 

Presbiteriana chega ao Rio Grande do Norte em 1883 na cidade de Mossoró, e 

em Natal por volta de 1893, tendo como primeiros adeptos, sobretudo da 

classe média natalense que neste período lutava para se afirmar, idealizando 

uma sociedade baseada no esforço individual e em um sistema religioso que 

estimulava o crescimento individual, principalmente pela pregação protestante 

que possuía ideias de liberdade individual. O presbiterianismo Calvinista 

negava a vida fácil sem trabalho pautado no sistema de favor, nisto valorizava, 

sobretudo o valor individual do homem e suas verdadeiras capacidades de 

serviço, o que influencio a política e economia. Este movimento religioso foi o 

primeiro movimento cristão protestante do RN e do país. Nisto compreendemos 

que evidenciando sua difusão e área de abrangência como também suas 

ações que modificaram o espaço natalense, pode-se obter uma visão espacial 

ampla, contribuindo para explicar características do território local.  

Palavras-chave: Geografia, presbiterianismo e território.  
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Resumo:  

O estudo faz parte do Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes 

e trat de resultados preliminares de uma revisão na literatura acerca do impacto 

da educação em saúde como uma ferramenta para a promoção da saúde, 

tendo em vista seu papel na prevenção de diversas doenças e agravos à saúde 

humana, com foco nas comunidades populares. Objetiva à iniciação científica 

de seus autores, bem como trazer para o debate acadêmico as práticas 

educativas de saúde em meios pupulares, ao discutir as diferentes formas de 

educar para a saúde, a educação em saúde nos meios populares, suas 

implicações, eficácia, dificuldades e perspectivas. Buscou-se artigos publicados 

e indexados na base de dados SciELO e livros da área. As buscas foram 

limitadas a publicações dos últimos 10 anos e econtradas com as seguintes 

palavras-chave: educação em saúde pública; educação popular em saúde; 

eficácia da educação em saúde; avaliação de práticas educativas de saúde; 

educar para a saúde. Foram encontradas inicialmente 405 produções, das 

quais foram selecionadas 61, que serão posteriormente analisadas, por 

possuirem maior relação com os objetivos propostos. A educação em saúde 

mostra-se útil como uma forma de troca de saberes entre profissionais de 

saúde e população ao promover autonomia ao sujeito vulnerável, contrapondo-

se a práticas que visam condicionar a população a agir conforme hábitos pré-

estabelecidos, desconsiderando a participação do povo e sua identidade.  

Palavras-chave: Educação em saúde; Educação popular; Saúde pública; 

Educar para saúde  

  


