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Algoritmo para Mapeamento de Estruturas Geológicas Encontradas Sob Camadas de Sal 
 
 

Vladimir Ferreira Lúcio da Silva1; Harold Ivan ângulo Bustos2; Cláubio Landney Lima Bandeira 

 
 

O m étodo sísm ico de reflexão, principa l ferram enta utilizada na prospecção de hidrocarbonetos, consiste em  gerar 
artificialmente ondas elásticas em  pontos próxim os à superfície. Através da terra, ao encontrarem  uma interface entre 
duas rochas com  caract erísticas fí sicas di ferentes, est as onda s t êm part e da energi a i ncidente refl etida, ret ornando à 
superfície e captada por sensores. Com  estes dados, pode-se invertê-los, isto é, utilizar algoritm os que perm ita a 
visualização de um  m apa no espaço da velocidade ou vagarosida de (inverso da velocida de) das rochas porosas. 
Todavia, o m aior desafio é mapear estruturas geológicas encontradas abaixo de enorm es camadas de sal , onde pode 
conter hidrocarbonetos devido à arm adilhas geol ógicas, pr ecisando-se processar est es dados com  al goritmos m ais 
robustos e com plexos, já que, devi do às al tas densi dades destas camadas, grande part e das ondas sí smicas não 
atravessam com pletamente essas est ruturas e ret ornam à superfície ant es de adqui rir i nformações sobre o que est á 
abaixo delas. Apresentamos resultados sobre um dado sintético com estas características onde também aplicou-se ruídos 
para verificar o desem penho do algoritmo com dados se que pareçam  o mais real possível. Este processo foi realizado 
usando uma biblioteca livre para proce ssamento de sinais e imagens sísmicas chamada Madagascar, utilizando um  de 
seus alg oritmos ch amado k irchinv p ara in verter o s d ados e p ermitir o  m apeamento d e estruturas geológicas sob as 
camadas de sal. Os d ados u tilizados apresentam um complexo objeto de sal similar a estrutura presente no Golfo do 
México. Também, apl icou-se o ruí do sal -epimenta (chuvi sco) caracterizado pelo aparecimento de pi xels de ruí do na 
branca em uma parte escura da imagem e pixels de cor escura em partes claras da imagem sobre os dados de entrada. A 
inversão destes dados, apresenta as feições sob o objeto de sal em baçadas. Assim, o algoritm o apresentado permite 
realçar tais feições em pregando um filtro que aplica AGC (Controle Automático de Ganho,  do inglês Autom atic Gain 
Control), obt endo-se t rês resul tados. No pri meiro, apl icou-se o ruído sal-e-pimenta e real izou-se a i nversão. Devido 
principalmente o ruído, as imagens obtidas apresentaram-se as feiçõ es que estão sob o objeto de sal sem  nitidez. No 
segundo resultado aplicou-se o AGC sobre o re sultado anterior. Isso permitiu que a imagem de entrada fosse filtrada e 
assim, a inversão fosse realizada com os dados limpos. A imagem invertida apresentou-se uma alta nitidez das feições 
de i nteresse. Por fi m, no t erceiro resul tado, apl icou-se o AGC sobre os dados de ent rada brut os perm itindo que as 
feições sob o objeto de sal fossem realçadas e em seguida, foi aplicado o ruído. A aplicação do AGC sobre os dados de 
entrada constitui um fato r d eterminante p ara realçar o s d ados im portante p resentes so b o  o bjeto d e sal. Os d ados 
utilizado neste trabalho refletem uma alta importância para o Brasil, principalmente com a descoberta do pré-sal que por 
sua vez, apresent a um a form a si milar a do Gol fo do M éxico. Um  out ro pont o i mportante dest e trabalho é que seu 
desenvolvimento foi realizado com  um pacote de software livre, perm itindo seu uso sem qualquer ti po de restrição e 
ainda com a possibilidade de transferência de tecnologia para indústrias petrolíferas. 
 
Palavras-chave: inversão sísmica, ruído sal-e-pimenta, filtragem, Controle Automático de Ganho. 
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Análise de Protocolos de Roteamento para Redes Mesh

Karllos Kerllenn Freitas Gurgel
1
; Glaucia Melissa Medeiros Campos

2
.

A importância do tema escolhido para esta pesquisa decorre da necessidade de encontrar propostas 

que atendam as mais variadas especificações técnicas exigidas, como facilidade de implementação, 

autoconfiguração, e desempenho no fornecimento de serviços de banda larga, além da viabilidade 

no custo final. Existem diversas razões que explicam a necessidade de protocolos de roteamento 

específicos para redes Mesh, entre elas podemos citar a mobilidade de alguns dispositivos, 

balanceamento de carga, diminuição de interferências entre dispositivos, consumo de energia, 

transmissão de dados multimídia em tempo real, sem perdas e atrasos consideráveis, e a necessidade 

de técnicas multi-rádio, ausente até então em redes ad hoc. Portanto, é imprescindível a adoção de 

protocolos de roteamento específicos e eficientes para redes Mesh, evitando que os usuários percam 

a conectividade com a rede ou mesmo fiquem impossibilitados de trocar informações, devido à 

ausência ou o congestionamento das rotas. Buscando atender os requisitos citados anteriormente, 

este projeto objetiva fazer um estudo comparativo, baseado em simulações, dos principais 

protocolos de roteamento desenvolvidos para redes Mesh, encontrados na literatura e que estejam 

implementados nos roteadores físicos. Sendo assim, foi feito uma busca na literatura para obter 

informações sobre protocolos disponíveis, suas características e disponibilidades de implementação 

para o Network Simulator (NS-2). De acordo com alguns trabalhos presentes na literatura, os 

protocolos de roteamento para redes ad hoc são os mais adequados. No entanto, observa-se que 

novas propostas foram desenvolvidas para atender as características das redes Mesh e 

disponibilizadas para uso, porém, estes protocolos devem ser previamente analisados, antes mesmo 

da adoção em cenários de redes reais equipados com roteadores Mesh. Para atingir este objetivo, 

havia-se a necessidade de resolver inicialmente os problemas de instalação do NS-2, na etapa de 

compilação, devido a uma incompatibilidade do código e do compilador usado, em relação às novas 

versões do Ubuntu (9.04, 9.10, 10.04), sistema Linux usado como base para instalação e 

simulações, além dos módulos dos protocolos (OSRL e HWMP) que devido à escassa 

documentação dificultou todo o processo. Devido às dificuldades encontradas, foi feito um estudo 

da estrutura da ferramenta, o que acarretou um aumento no tempo gasto para resolver os problemas, 

inviabilizando um conjunto de simulações. Foram então apresentadas as análises de vazão e retardo 

baseadas em um cenário simples, com o intuído de testar o funcionamento dos módulos 

disponibilizados e implementados no NS-2. No entanto, definimos um cenário real, no Complexo 

Cultural de Natal, para atender a demanda em um evento acadêmico-científico, ou mesmo cultural, 

com o objetivo de transmitir palestras ou amostras de vídeo. Com todas as dificuldades encontradas, 

recomenda-se a produção de material (documentação e apostilas) para consulta e pesquisa, bem 

como, a implementação de novos módulos no NS-2 como padrão, além de um sistema de instalação 

intuitivo e eficiente. 

 

Palavras-Chave: protocolo, simulação, mesh, NS-2. 
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Análise, Caracterização e Quantificação de Parâmetros Destinados à Qualidade das Águas de 

Abastecimento na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Sarah Martins dos Reis
1
; Bergson da Cunha Rodrigues

2
; Carlos Henrique Catunda Pinto; Micarla 

Gurgel Benevides. 

 

Alguns nutrientes são necessários à sobrevivência dos seres vivos, mas deve-se observar se suas 

concentrações estão dentro de limites pré-estabelecidos por normas e portarias. Em relação ao 

nitrato e nitrito sendo sua presença excessiva em água, será indicativa de contaminação devida uma 

consequente degradação de matéria orgânica gerada por uma vasta variedade de atividades 

humanas. Esta pesquisa teve por objetivo determinar as concentrações de nitrato e nitrito em 

amostras de águas de abastecimento coletadas no Campus e Epílogo de Campus-UERN utilizando o 

método espectrofotométrico na região do UV-Visível como ferramenta analítica. No estudo em 

questão todas as concentrações da série analisada foram consideradas relativamente baixas, não 

excedendo os limites estabelecidos pela legislação vigente. As concentrações observadas para o íon 

nitrato, por exemplo, pode indicar contaminação de maior amplitude. Assim, faz-se necessário 

avaliar a qualidade do manancial subterrâneo em outras áreas do município de Mossoró-RN, 

principalmente em função do lançamento dos esgotos sanitários urbano no subsolo. Foram 

realizadas 12 campanhas de amostragem, durante o período de agosto/2009 a julho/2010 em 18 

pontos do Epílogo Campus e 11 pontos no Campus Central da UERN (Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte). As amostras das águas de abastecimento oriundas primeiramente das 

torneiras e posteriormente dos bebedouros foram coletadas após deixar a água escorrer por três 

minutos. A sistemática de coleta e de preservação das amostras seguiu a metodologia proposta no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). E essas 

determinações foram feitas em comprimentos de ondas de 220 nm (NO3
-
) e 530 nm (NO2

-
). 

Observa-se que as concentrações de NO3
-
 e NO2

- 
estão dentro do permitido pela Resolução 

CONAMA 357 (2005) e pela Portaria do Ministério da Saúde N
o 

518/2004. As amostras coletadas 

no Epílogo de Campus-UERN possuem uma maior concentração de nitrato em relação ao Campus 

Central-UERN. Supostamente esse problema é decorrente da falta da rede de coleta de esgotamento 

sanitário, na região de maior concentração urbana, onde se insere o prédio do Epílogo de Campus-

UERN. Em razão do exposto, pode-se afirmar que, após definida a metodologia da amostragem e 

coleta, a espectrofotometria possibilita fazer determinações de nitrato e nitrito em amostras, com 

precisão analítica e facilidade de operação. Considerando-se ainda que as áreas estudadas 

localizavam-se em pontos opostos da cidade, indicando a contaminação de maior amplitude em 

alguns parâmetros para o nitrato, faz-se necessário avaliar a qualidade do manancial subterrâneo em 

sua totalidade (em outras áreas) no município de Mossoró-RN, principalmente em função do 

lançamento dos esgotos sanitários urbano no subsolo. 

 
 

Palavras-chaves: Nitrato, Nitrito, Água de Abastecimento. 

 

 
1
  – Bolsista PIBIC-UERN 

2
  – Orientador -UERN-Departamento Química 



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010

Avaliação de Impacto Ambiental Causado pelo Descarte de Águas-mães da Indústria 
Salineira no Rio Apodi/Mossoró

Antonio Rank-Sermilher de Sales Barbosa1; Suely Souza Leal de Castro2; Raquel Francisco dos 
Santos

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, podendo ser facilmente 
poluída pelas ações antrópicas, principalmente, quando há o uso inadequado dos mananciais. É o 
que geralmente ocorre na região estuarina do rio Apodi/Mossoró, entre as cidades de Areia Branca e 
Grossos - RN. Neste sentido, o presente trabalho tinha como objetivo inicial fazer uma avaliação 
dos  impactos  ambientais  decorrentes  da  atividade  salineira  nesta  região.  Porém,  durante  a 
caracterização da área em estudo observou-se a existência de outras atividades impactantes, como 
as  presenças  de  atividades  de  carcinicultura  e  de  abatedouro  de  boi,  os  quais  descartam seus 
efluentes diretamente no rio, além do descarte de efluentes da lagoa de estabilização de Mossoró. 
Isto levou à necessidade de ampliar o objetivo inicialmente proposto.  Assim, este trabalho teve 
como objetivo  avaliar  os  impactos  ambientais  causados  pelo descarte  dos  efluentes  domésticos 
(ED), de abatedouro de boi (EB) e de salinas (ES). A coleta de amostras foi realizada em julho de 
2010 (período seco), em quatro estações de amostragem, distribuídas na região do estuário da bacia 
hidrográfica Apodi/Mossoró, e nos locais de descarte dos efluentes. As amostras foram coletadas e 
analisadas  de  acordo com metodologias  padrão.  Os  elementos  analisados  foram Cd e  Zn e  os 
parâmetros físico-químicos foram pH, OD, DQO, MO e MI. Os resultados mostraram que os teores 
de Cd na água apresentavam-se muito acima do permitido pela legislação brasileira. Considerando o 
elevado  valor  de  Cd  encontrado  no  ES,  provavelmente  o  mesmo  pode  estar  contribuindo 
significativamente para este impacto. Inversamente ao comportamento do Cd, o Zn foi encontrado 
em altas concentrações no sedimento e em concentrações menores na água. Isto pode ser atribuído 
ao fato de que, geralmente, o Zn tende a permanecer como íon livre em locais onde o pH é baixo, 
sendo adsorvido e transportado pelos sólidos suspensos no meio aquático. Como nesta região o pH 
do meio é razoavelmente alto, esse elemento encontra-se adsorvido no sedimento. Já o Cd tende a 
permanecer livre na água nestas condições. Vale destacar também que os maiores teores de metais 
são encontrados em sedimentos com altas porcentagens de matéria orgânica, como os encontrados 
nos pontos coleta do estuário, os quais se caracterizam como sedimentos orgânicos. Essa é uma 
característica observada na região do estuário, a qual pode ser atribuída à existência de grandes 
áreas  de  manguezais,  onde  plantas  e  animais  ao  morrerem se decompõem e  se  depositam nos 
sedimentos. As medidas de DQO nestes pontos foram preocupantes, uma vez que são indícios da 
presença  de  compostos  que  podem  permanecer  no  corpo  aquático  por  muitos  anos.  O  fenol 
apresentou  concentrações  elevadas  nestes  pontos,  bem acima  do  valor  máximo permitido  pela 
legislação. Podem estar contribuindo para esta alta DQO os descartes dos efluentes da salina e do 
matadouro de boi, que também apresentaram valores elevados. Os resultados mostraram que alguns 
parâmetros  encontram-se  acima  dos  limites  permitidos  pela  legislação  e  que  esse  ecossistema 
encontra-se consideravelmente impactado.

Palavras-chave: metais, fenol, qualidade de água.
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Busca em Diamante com Paralelismo Aplicado a Compressão de Vídeo 
 

Mizael Araújo Pereira¹; Karla Darlene Nepomuceno Ramos² 

 
 

Devido ao advent o da HDTV e do padrão de com pressão H.264 muito i nvestimento t em si do apl icado no 
desenvolvimento de sistemas de compressão de vídeo capazes de comprimir as imagens satisfatoriamente e ao m esmo 
tempo processa-las com  vel ocidade sufi ciente para cum prir com  o pré-requi sito de t empo real  que é exi gido por 
aplicações do HDTV. É dentro desse c ontexto que se enquadra a im plementação resultante da pesquisa aqui 
apresentada, que se t rata de um  algoritmo de busca em  diamante com paralelismo aplicado, que foi  desenvolvido em 
VHDL. Em um sistema de com pressão de ví deo o foco do processamento reside em encontrar redundâncias entre as 
imagens de m odo que a redundânci a possa ser rem ovida no fluxo de dados fi nal, diminuindo o espaço de memória 
ocupado pelo vídeo no processo. Di versas comparações deverão ser real izadas entre as imagens para encontrar pontos 
divergentes entre im agens que estão em  diferentes m omentos do ví deo, o al goritmo de busca é i mportante para 
controlar a form a e o núm ero de comparações necessárias. O algoritm o de busca em  diam ante, por sua vez, é um  
algoritmo de busca rápi da, o que si gnifica que seu resul tado não é o resultado ótimo apesar del e garantir um número 
menor de comparações. O objetivo por trás da m elhora do desempenho do algoritmo de busca reside na necessidade de 
reduzir o tem po de processam ento da estim ação de m ovimento, que por sua vez é a parte m ais com plexa do 
processamento de um sistema de compressão de vídeo, conseqüentemente é também o ponto crítico que limita a taxa de 
saída de i magens do si stema i nteiro. C omo método de pesquisa pri ncipal, foram  anal isados di versos al goritmos e 
dissertações sobre o paralelism o aplicado na área, o que permitiu conduzir o planejam ento adequado de aplicação de 
paralelismo para o algoritmo usado. Os testes com  o al goritmo foram efetuados utiliza ndo vetores de form a de onda, 
sendo que, aplicando um clock de 50 M Hz, e i magens com o t amanho de 640x480 pi xels teríamos aproximadamente 
146 fi guras processadas por segundo. Para i magens de 1024x480 pi xels t eríamos aproxi madamente 91 fi guras por 
segundo. Os t estes e est imativas realizados são t odos aproximações já que o núm ero de i terações que o algoritmo de 
busca em di amante preci sa real izar para cada imagem específica é i mprevisível. Todavia, há espaço di sponível para 
essa flutuação de tem po, já que uma aplicação HDTV em tempo real exige em  torno de trinta figuras por segundo. O 
código foi feito em linguagem de descrição de hardware hi erárquico já com o objetivo de implantar no sistema à nível 
de hardware para garantir o melhor desempenho possível, e é possível definir um limite de iterações para o algoritmo de 
busca em diamante devido às limitações de aplicações de tempo real. 
 
Palavras-chave: compressão de vídeo, estimação de movimento, busca em diamante. 
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Caracterização Bioquímica de Parede Celular de Cajus Armazenados sob Atmosfera 
Modificada

Gisele Ricelly da Silva 1; Francisca Marta Machado Casado de  Araújo2; Aline Kelly de Aquino 
Lima Cipriano; Antônio Vitor Machado.

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma árvore frutífera originária do Brasil e encontrada em 
vários países de clima tropical. Seus fruto (castanha) e pseudofruto (pedúnculo) são amplamente 
utilizados na indústria alimentícia. Contudo, a perecibilidade de seu pedúnculo, bastante consumido 
“in natura”, tem dificultado sua comercialização nos mercados mais distantes dos centros de 
produção, contribuindo para um elevado índice de desperdício desse fruto. Portanto, faz-se 
necessária a utilização de métodos ou combinações destes a fim de que o alimento se torne estável à 
deterioração química e microbiana. O 1-metilciclopropeno (1-MCP), tem sido adicionado a uma 
lista de técnicas que podem estender a vida de prateleira de flores, frutas e hortaliças preservando 
suas qualidades (Almeida et al., 2005). O 1-MCP é um inibidor competitivo do etileno, ligando-se, 
irreversivelmente, aos seus sítios receptores nas membranas celulares, impedindo o seu estímulo 
fisiológico. A utilização de atmosfera modificada (AM), onde há a redução dos níveis de O2 e o 
aumento dos níveis de CO2 ao redor do produto utilizando-se cera ou filme plástico (Chitarra & 
Chitarra, 2005) é outra opção para retardo do amadurecimento. Estudos bioquímicos feitos durante 
o amadurecimento dos frutos indicaram que as mudanças estruturais das pectinas, hemiceluloses e 
celulose, juntas, são responsáveis pela alteração da estrutura da parede celular (HUBER, 1983; 
FISHMAN et al. 1989; MCCOLLUM et al. 1989; TONG; GROSS, 1989; SEYMOUR et al. 1987; 
ANTUNES et al. 2006; GONÇALVES et al. 2006), levando ao amolecimento. O aumento da 
respiração climatérica acelera a degradação de parede celular. A diminuição na firmeza durante o 
amadurecimento tem sido atribuída a modificações e degradação dos componentes da parede celular 
(Andrews e Li, 1994). Assim, o presente trabalho analisou as possíveis oscilações que poderiam 
ocorrer nos teores de celulose e hemicelulose da parede do caju que foi armazenado 15 dias, em 
diferentes tipos de atmosfera (passiva e ativa) e tratados ou não com 1-MCP. Não foram feitas as 
análises de pectinas por indisponibilidade do reagente ácido galacturônico. Frutos acondicionados 
em embalagens com atmosfera modificada passiva e sem 1-MCP foram utilizados como controle. 
As análises foram feitas após os quinze dias de armazenamento, sendo feita a extração do material 
de parede celular, como descrito por Mitcham & McDonald (1992), com algumas modificações. 
Desse material foi extraído celulose+hemicelulose  após a digestão de 5mg de parede celular em 5 
ml de H2SO4 72% por 2 horas e a concentração sendo determinada pelo método de antrona, 
segundo Dische (1962).  A extração somente da hemicelulose foi feita pela solubilização de 5mg 
desta em 3mL de ácido trifluoracético (TFA) a 120°C por 2 horas, diluídos em 50 ml de água 
destilada e filtrados em papel filtro. A leitura da concentração também foi determinada pelo método 
de antrona, segundo Dische (1962). O teor de celulose foi obtido por diferença 
(celulose+hemicelulose) – hemicelulose e os resultados expressos em percentagem tanto de celulose 
com de hemicelulose. O tratamento AMP+1-MCP apresentou os menores teores de celulose, no 
entanto, foi o que mais conservou os teores de hemicelulose. 
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Caracterização Física e Química de Cajus Armazenados Sob Atmosfera Modificada Ativa. 

Aline Kelly de Aquino Lima Cipriano1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2; Gisele 
Ricelly da Silva; Antonio Vitor Machado. 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) destaca-se não somente no contexto socioeconômico pela 
fonte de renda e geração de empregos, mas, também pelo valor nutritivo do seu pedúnculo. 
Entretanto, as elevadas taxas de respiração do caju geram uma vida pós-colheita curta, que não 
ultrapassa 48 horas. Uma forma de conservar esse pseudofruto, aumentando a sua vida de prateleira 
é a utilização de embalagens que possibilitam a modificação da atmosfera reduzindo processos 
respiratórios, além da utilização do 1-Metilciclopropeno (1-MCP), produto que inibe a ação do 
etileno, principal hormônio associado ao amadurecimento. Dessa forma, o trabalhou objetivou 
avaliar o efeito da atmosfera modificada ativa, em associação ou não ao uso do 1-MCP, na 
qualidade pós-colheita de pedúnculos de caju armazenados sob refrigeração. Foram analisados, 
cajus obtidos no comércio de Mossoró-RN no estádio 5 de maturação (pedúnculos vermelhos com 
castanhas maduras). O experimento foi realizado em DIC, com fatorial 4x4, com três repetições. Os 
fatores consistiram dos tratamentos: Atmosfera Modificada Passiva - AMP (sem injeção de gases e 
sem 1-MCP), AMP + 1-MCP (sem injeção de gases e com 1- MCP), Atmosfera Modificada Ativa - 
AMA (10% de CO2 + 2% de O2 sem 1-MCP ) e AMA + 1-MCP (10% de CO2 + 2% de O2 com 1-
MCP) e dos tempos 0, 5, 10 e 15. As análises foram baseadas nas seguintes avaliações: firmeza 
(penetrômetro com ponteira de 8 mm), pH (AOAC, 1992), sólidos solúveis (SS) em °Brix (AOAC, 
1992) , acidez total titulável (ATT) em % de ácido málico (AOAC,1992), e vitamina C (titulação 
com KIO3 e expressa em mg/100 mL). Os dados foram analisados através do SISVAR 
(FERREIRA, 2000) e Teste de Tukey (5%). Pode-se constatar que não houve diferenças entre os 
tratamentos ao longo do armazenamento com relação à variável firmeza, além disso, o conteúdo de 
vitamina C foi conservado ao longo do armazenamento, com exceção do AMP + 1-MCP que 
apresentou um aumento de ácido ascórbico no 15° dia (85,65 mg/ 100 mL); os valores de sólidos 
solúveis apresentaram distinções entre os tratamentos a partir do 10°dia, com o tratamento AMA 
com menor teor (10,06 °Brix) ao fim das análises. A variável pH não mostrou distinções entre os 
tratamentos no 15° dia de armazenamento; a perda de peso foi mais acentuada no tratamento AMA 
+ 1-MCP (13,53 %). Os níveis de ácidos orgânicos variaram estatisticamente a partir do 10° dia de 
armazenamento mantendo-se até o final do experimento, com o tratamento AMP + 1-MCP com 
maior percentual (85,65% de ácido málico). Embora tenha ocorrido alterações estatísticas com 
relação às variáveis sólidos solúveis, acidez total titulável, perda de peso e vitamina C, todos os 
tratamentos mostraram-se eficientes, conservando os cajus submetidos ao estudo até o término das 
análises, estando nestes ausentes aspectos de degradação associado à presença de microorganismos 
ou senescência do pseudofruto.   
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Caracterização físico-química e estudos da estabilidade temporal de ecodieseis de diferentes oleaginosas. 

 Vasco de Lima Pinto 1; Luiz di Souza2;

O projeto visou preparar e determinar as propriedades físico-químicas de ecodieseis B5, preparados a partir de uma 
mistura de diesel mineral puro e biodieseis sintetizados com óleos de algodão e girassol e verificar suas qualidades, bem 
como acompanhar possíveis alterações da qualidade destes materiais em função do tempo de estocagem à temperatura 
ambiente.  Foram analisadas  as  seguintes  propriedades  físico-  químicas,  densidade  e  tensão  superficial  que  foram 
medidas a partir de um tensiômetro (TD1 LAUDA), água e sedimentos medidos através do uso de uma centrifuga (BIO  
ENG BE-4004) e índice de saponificação, a partir de um sistema de aquecimento em refluxo por 30 minutos seguido 
por volumetria simples usando reagentes puros e soluções padronizadas a partir  deles.  Foram feitas 5 analises das  
propriedades em função do tempo em meses.  Os resultados obtidos para água e sedimentos são satisfatórios,  pois  
durante seis meses de estocagem não apresentam qualquer vestígio de água ou contaminantes sólidos. Os resultados 
para as outras analises apresentaram comportamentos interessantes, a tensão superficial aumentou significativamente 
nos primeiros meses de analise e depois diminuiu, comportamento inverso ao do índice de saponificação. Este resultado 
indica que neste período ocorre a formação de moléculas de maior massa molecular, provavelmente, pela formação de 
ramificações nas duplas ligações remanescentes nos ésteres ou mesmo pela quebra do éster e formação de terminais 
OH,  esse  aumento de  índice  de saponificação  é  acompanhado de  um aumento  de  densidade  o  que  indica  que  as 
moléculas  formadas  conseguem  se  empacotar  melhor.  A partir  do  segundo  mês  o  comportamento  em  ambos  os 
ecodieseis  muda,  ocorre  uma  constante  diminuição  na  tensão  superficial  e  aumento  na  densidade  e  no  índice  de 
saponificação. Estes resultados mostram que com o aumento do tempo de armazenagem ocorre degradação de ambos os 
ecodieseis, devido a quebra das moléculas deixando-as menores e consequentemente facilitando o empacotamento, isso 
aumenta a densidade e o índice de saponificação, essa quebra de moléculas aumenta os sítios ácidos onde ocorre a  
reação de saponificação,  reação esta  que impede que ocorram ligações secundarias  de oxigênio,  enfraquecendo as 
interações entre as moléculas, diminuindo assim o valor da tensão superficial. Os resultados foram comparados com 
valores padrões e apesar das alterações nas qualidades constatadas ainda apresentam os valores dentro dos padrões 
permitidos  na  legislação.  Este  comportamento  é  comum  aos  dois  ecodieseis  analisados,  mas  com  diferentes 
intensidades, o que certamente se deve as suas diferentes estruturas. Os resultados permitem concluir que a metodologia  
usada é adequada ao monitoramento da qualidade dos ecodieseis e indicam que o monitoramento deve continuar até que 
um dos parâmetros medidos ultrapasse o valor permitido na legislação, ponto que seria o tempo máximo de estocagem  
permitido.
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Crescimento de filmes finos de  TiO2  em substratos de silício pela técnica sol-gel e gaiola catódica

                      Francisco Sinval Filho1; JOSÉ ALZAMIR PEREIRA DA COSTA2 

   
      O Dióxido de Titânio ganhou bastante atenção na última década devido as suas propriedades peculiares, tais como 
alto índice de refração e constante dielétrica, além de boa estabilidade química e física [1], indicarem um grande 
número de aplicações tecnológicas (na ótica e eletrônica). O alto índice de refração e baixo e baixo coeficiente de 
absorção indica ser adequado para aplicações em cobertura ótica, como Tio2/SiO2 multicamadas para cobertura  
antirefletiva [2] ou para cobertura-AR em células  solares de Si [3]. Estas propriedades possibilitam também aplicações 
eletrocrômicas, catalisadoras superhidrofílicas, bem como para purificador ambiental, pigmento branco, sensor de gás, 
camada protetora anti-corrosão, etc...Por outro este sistema tem sido investigado como forte candidato á substituto do 
SiO2, e foi largamente investigado para aplicações em capacitores de memória e transistores [5]. 
     Devido sua importância filmes de TiO2 foram crescido usando-se um grande número de técnicas , tais como dip-
coating, Oxidação Térmica, feixe eletrônico, sputtering, CVD, PECVD, MOCVD, MBE. 
Recentemente uma técnica de tratamento superficial foi desenvolvida em nosso laboratório, denominada Nitretação em 
Gaiola Catódica [6], a qual permite não só o tratamento de superfícies metálicas com também isolantes, além de 
possibilitar fazer a deposição de camadas (filmes) em diferentes substratos.  Esta técnica utiliza o efeito chamado 
catodo oco, que ocorre nos furos de uma gaiola metálica, bem como a mistura de gases na câmara de trabalho que forma 
o plasma, para obter diferentes camadas em um substrato. 
    Esta técnica desenvolvida em nosso laboratório foi utilizada com bastante sucesso em  
diferentes trabalhos [7-10]. Os filmes obtidos por este processo apresentam grande uniformidade, controle e rugosidade, 
e cristalinidade dependendo da temperatura de tratamento, bem como do pós-tratamento. A grande vantagem é que é 
uma técnica que se mostra bastante versátil, simples e de baixo custo. 
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Desenvolvimento de Catalisadores Nanoestruturados Para Craqueamento  de Petróleo

Iolanda Cristiny Nascimento Duarte1; Salah Mohamed Yusef2

O aumento da preocupação com meio ambiente e um crescimento constante pela procura de um combustível de alta  
octanagem  levaram  a  procura  pelos  catalisadores  mais  eficientes.  Sílica  mesoporosa  nanoestruturada  SBA-15 
sintetizada em meio ácido por autoagregação de espécies de silicatos utilizando como agente direcionador de estrutura 
um copolímero tribloco, possui estrutura hexagonal e poros de tamanhos uniformes, estabilidade térmica, hidrotérmica e 
mecânica;  é  capaz de interagir  com íons e moléculas,  não apenas em sua superfície,  como também interiormente, 
possuindo  assim,  grande  aplicabilidade  em  nanotecnologia.  Catalisadores  de  molibdênio  e  níquel-molibdênio 
suportados em SBA-15 não são pesquisados até hoje no craqueamento dos petróleos pesados Temos como objetivo 
nesse projeto sintetizar e caracterizar novos catalisadores de níquel e molibdênio para craqueamento de petróleo pesado. 
Esses catalisadores foram suportados em alumina e peneiras moleculares mesoporosas de tipo SBA-15 Nesse trabalho 
foram sintetizados catalisadores Ni e NiMo suportados em alumina e na peneira molecular SBA-15. Utilizou se da 
técnica BET para determinar a área específica e distribuição de volume de poros. A área relativa aos microporos foi  
determinada pelo método ‘t-plot’ e o volume específico dos poros foi determinado a partir das isotermas de adsorção e 
dessorção de nitrogênio, pelo método BJH. Foi observado que as amostras apresentam áreas superficiais na faixa de  
495,6 a 1078 m2g -1,  e  ocorreu  uma diminuição  na  área  superficial  total  dos materiais  quando incorpora  óxidos  
metálicos quando comparado ao SBA-15. Foi observado ligeiro aumento na área superficial de Mo-SBa-15 em relação 
de NiMO-SBA- 15. Os diâmetros médios de poros foram estimados através das curvas de distribuição de poros obtidas 
pelo método BJH e revelaram valores na faixa de 4,28 a 7,19 nm e apresentaram volumes de poros na faixa de 1,23 a 
1,57 cm3 g-1.
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EFEITOS DIPOLARES EM SISTEMAS MAGNÉTICOS NANOESTRUTURADOS

Leonardo Linhares1; Serafim do Nascimento Júnior1; Ana Lúcia Dantas2

O estudo das paredes de dom ínio em geometrias magnéticas restritas é em  grande parte m otivado 
pela promessa de um alto desempenho de  memórias magnéticas não-voláteis, com armazenamento 
de dados em trens de 10 a 100 paredes de dom ínio em nanofios ferrom agnéticos (FM). Variações 
nas dimensões do fio lateral (constrições e/ou saliências), estão atualmente sendo investigadas como 
um m eio de m odificar a estru tura da paredes  de dom ínio e a configuração da barreira para o 
aprisionamento de parede de dom ínio. O acoplam ento através da in terface fornece um a for ma 
alternativa para o  controle  da estrutura de paredes de dom ínio. Substratos antiferrom agnéticos 
vicinais (AFM), expondo periodicamente alternância nas s ubredes do AFM, podem  nuclear um a 
sequência periódica de paredes de  domínio. Nós relatamos um estudo teórico sobre a nucleação de 
um conjunto de paredes de dom ínio em nanofi tas de ferro acoplado a um  substrato AFM vicinal. 
Um arranjo na sequência dos terraços, com  a e xposição alternada das subredes do AFM, pode 
nuclear  uma estrutura de paredes de dom ínio com rotações, na m agnetização, alternadas (AC), ou 
com a m esmo sentido de rotação (SC). O ca mpo dipolar das paredes de dom ínio pode afetar a  
sequência d o sentido d e rotação d a m agnetização, que é ajustável  p ela form a geom étrica d os 
terraço do substrato AFM e pela intensidade do cam po de troca de in terface. Discutimos o impacto 
da largura do terraço, bem como a largura da nanofita na nucleação da parede de domínio 
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Eletrooxidação de Nitrito Sobre Eletrodos Modificados com Filmes de Hexacianoferrato de 
Cobre

Antonia Necy de Lima Moraes1; Suely Souza Leal de Castro2

A análise de nitrito é muito importante no diagnóstico ambiental e nas indústrias alimentícias, de 
fertilizantes e de produtos de controle de corrosão, além de sua importância clínica. Deste modo, é 
de grande relevância o desenvolvimento de métodos analíticos simples, rápidos e de baixos custos 
para a determinação deste composto. Estudos sobre a oxidação de nitrito sobre eletrodos sólidos 
convencionais  mostraram  que  esta  ocorre  em  potenciais  muito  positivos,  tornando  difícil  sua 
determinação  quantitativa.  Por  outro  lado,  os  eletrodos  quimicamente  modificados  (EQM) com 
filmes  de  hexacianometalatos  de  metais  têm  apresentado  bons  resultados  devido  às  suas 
propriedades eletrocatalíticas, a grande potencialidade no que diz respeito à estabilidade química e à 
facilidade de preparação, além do baixo custo. Assim, este estudo teve como objetivo estudar a 
atividade catalítica do eletrodo quimicamente modificado (EQM) com hexacianoferrato de cobre 
(HCFCu)  sobre  a  oxidação  de  nitrito,  visando  o  desenvolvimento  de  futuros  sensores.  Como 
substrato foi utilizado um eletrodo de carbono vítreo (ECV) e para a formação e caracterização do 
eletrodo modificado, bem como para o estudo da oxidação eletroquímica de nitrito foi utilizado a 
técnica  de  voltametria  cíclica,  um  sistema  eletroquímico  composto  por  três  eletrodos  e  um 
Potenciostato/Galvanostato de marca AUTOLAB, interfaceado com um software NOVA 1.5. O 
voltamograma cíclico do filme de HCFCu mostrou um par de picos reversível e bem definido em 
torno  de  0,75  V  vs.  Ag/AgCl,  correspondente  ao  par  ferro-ferricianeto.  Para  o  estudo  de 
estabilidade, o EQM foi submetido à ciclagens de potencial em solução de sulfato de potássio 0,5 
mol L-1 (pH = 1,0) e velocidade de varredura de potencial (v) de 50 mV s-1. O filme de HCFCu 
apresentou estabilidade satisfatória, com decréscimo de 10% na corrente de pico após 20 ciclos. O 
comportamento foi característico de uma espécie adsorvida, apresentando uma corrente de pico (ip) 
que varia linearmente com v até 50 mV s-1. Em velocidades mais altas, os valores se afastam da 
linearidade, indicando que as mesmas são influenciadas pela difusão de íons potássio através do 
filme.  As  razões  das  correntes  de  pico,  catódica  e  anódica,  (ipc/ipa)  se  aproximam  de  1, 
caracterizando um sistema redox reversível. A separação de picos, ΔEp, se aproxima de zero para as 
velocidades menores, mostrando que a transferência de carga não é tão rápida quando comparada à 
v. Em relação ao comportamento eletroquímico do nitrito sobre ECV sem modificação e em solução 
0,010 mol L-1 de sulfato de potássio (pH = 1,0), a v de 50 mV s-1, os resultados mostraram um pico 
de oxidação em 1,1 V vs.  Ag/AgCl e ausência  de pico de redução,  caracterizando um sistema 
irreversível  eletroquimicamente.  O  comportamento  eletroquímico  do  nitrito  sobre  o  filme  de 
HCFCu mostrou a ocorrência de uma diminuição nas correntes de pico de oxidação e de redução do 
filme e a eletrooxidação do nitrito  em torno de 1,1 V vs. Ag/AgCl, não apresentando qualquer 
atividade  catalítica  sobre a  oxidação do nitrito  nas  condições  estudadas.  Portanto,  o  EQM não 
apresenta boa resposta para utilização analítica quando a determinação é de nitrito via oxidação 
eletroquímica.
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Eletrooxidação de Nitrito Sobre Eletrodos Modificados com Filmes de Hexacianoferrato de 
Ferro.

Wyslley Douglas Alves Paiva1; Suely Souza Leal de Castro2

O íon nitrito é uma espécie química integrante do ciclo do nitrogênio, resultante da redução de 
nitratos  ou  da  oxidação  incompleta  da  amônia.  Quando  presente  em  altas  concentrações  em 
alimentos ou na água, esses se tornam impróprios para consumo devido ao elevado potencial de 
toxicidade química. Os métodos de determinação de nitrito utilizados atualmente nem sempre são 
suficientemente sensíveis e normalmente geram resíduos de difícil descarte, fazendo-se necessário o 
desenvolvimento de métodos analíticos de baixo custo, sensíveis e reprodutíveis, e que, se possível, 
utilizem equipamentos portáteis e capazes de realizar medidas in loco. Os eletrodos quimicamente 
modificados (EQM) com filmes de hexacianoferrato de ferro (HCFFe), também denominado de 
Azul da Prússia (AP), têm merecido destaque devido as suas propriedades eletrocatalíticas, a grande 
potencialidade no que diz respeito à estabilidade química e à facilidade de preparação, além do 
baixo custo. Assim, o presente trabalho tem por objetivo estudar a atividade eletrocatalítica do EQM 
com filmes de HCFFe sobre a oxidação do íon nitrito, visando o desenvolvimento de sensores que 
se mostrem estáveis, reprodutivos e apresentem características analíticas adequadas para aplicações 
na determinação, in loco, de nitrito em amostras ambientais. Foram realizados estudos de formação, 
caracterização e estabilidade do filme;  do comportamento do EQM e da atividade catalítica  do 
mesmo em relação à eletroooxidação do nitrito. Para tanto, foi utilizado a técnica de voltametria 
cíclica, um sistema eletroquímico composto por três eletrodos e um Potenciostato/Galvanostato de 
marca AUTOLAB, interfaceado com um software NOVA 1.5. O voltamograma cíclico do filme de 
AP em solução 0,010 mol L-1 de KCl, pH = 2,0, mostrou dois pares de picos com potenciais formais 
de  0,24  e  0,96  V vs.  Ag/AgCl  devido  à  redução e  à  oxidação de  AP,  respectivamente,  e  boa 
estabilidade,  apresentando  um  decréscimo  de  2,3%  nas  correntes  de  pico  após  20  ciclos  de 
varredura de potencial, em velocidade de varredura (v) de 50 mV/s. O estudo do filme em várias v 
(10, 20, 50, 100 e 200 mV s-1) demonstrou que para v menores os valores de Ipc/Ipa se aproximam 
de 1 e que ∆Ep se aproxima de zero, característico de um sistema redox reversível e indicando que a 
velocidade de transferência de carga e transporte de contraíons são rápidos quando comparados com 
v. Verificou-se também que as correntes de pico anódica e catódica aumentam linearmente com v 
até 50mV/s,  indicando controle por adsorção; acima dessa velocidade os valores se afastam da 
linearidade, sugerindo que a corrente é influenciada pela difusão dos íons potássio através do filme. 
O estudo do comportamento eletroquímico de nitrito sobre o eletrodo de carbono vítreo mostrou um 
pico de oxidação em torno de 1,0 V vs. Ag/AgCl e nenhum pico na varredura reversa, indicando um 
processo eletródico irreversível. Porém, quando a oxidação eletroquímica de nitrito foi realizada 
sobre o EQM com AP, nas mesmas condições, um processo de transferência eletrônica reversível foi 
observado em torno do pico a 0,96 V vs. Ag/AgCl, bem como um aumento da corrente de pico 
anódica, indicando atividade catalítica do filme de AP. 
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Especiação de Mercúrio nos sedimentos do Açude de Lucrécia - RN

Pedro Henrique Cícero Silva Costa1; Suely Souza Leal de Castro2 

O  Açude  de  Lucrecia  encontra-se  localizado  na  região  oeste  potiguar  e  faz  parte  da  bacia 
hidrográfica Apodi/Mossoró. O desenvolvimento desta cidade foi devido à construção deste açude, 
o  qual  abastece  as  cidades  de  Lucrécia,  Frutuoso  Gomes  e  Martins.  Desde  2003  vem  sendo 
veiculado que estas  cidades  têm apresentado altas  taxas  de mortalidade por  diferentes  tipos de 
câncer, em comparação aos índices de outras regiões do Estado, e que isto se deve, possivelmente, à 
presença de metais  pesados na água do açude.  Dentre os metais  pesados mais investigados em 
estudos de especiação no ambiente encontra-se o mercúrio, um metal não essencial, que oferece 
altos riscos de contaminação para o meio ambiente e para o homem devido à sua capacidade de 
bioacumulação  e  biomagnificação.  Assim,  esse  trabalho  tem  como  objetivo  determinar  as 
concentrações de mercúrio orgânico e inorgânico presentes nas diferentes matrizes ambientais do 
Açude de Lucrecia/RN e avaliar a influência de outros parâmetros de caracterização de corpos de 
água.  Considerando que  a  especiação  do  mercúrio  em ambientes  aquáticos  é  influenciada  pela 
interação  com  a  biota  e  complexos  orgânicos  e  inorgânicos  presentes  na  coluna  d’água  e 
sedimentos,  foram realizadas análises de fenol,  demanda química de oxigênio (DQO), oxigênio 
dissolvido  (OD),  pH,  matéria  orgânica  (MO) e  matéria  inorgânica  (MI).  Os  resultados  obtidos 
demonstram que o ecossistema encontra-se impactado, com teores significativos dos parâmetros 
analisados, indicando que o ecossistema apresenta condições favoráveis às varias formas existentes 
do mercúrio.
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Espectroscopia de Infravermelho Distante para Matéria Condensada

 João Paulo Ferreira1; Thomas Dumelow2; Ana Kátia Gurgel; João Barbosa Neto; Rair Marcedo da 
Silva 

A técnica de espectroscopia de infravermelho distante, na faixa de frequência abaixo de 1000cm-1 
tem um potencial alto. Os fônons, plasmons e magnons, apresentam interesse nessa faixa de 
frequência. Os fônons são vibrações de rede, os plasmons excitações coletivas de elétrons livres, e 
os magnons são excitações coletivas de spins em materiais magnéticos. 
No Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas (LAMOp) da UERN, está sendo montado um 
espectrômetro de infravermelho distante para realizar medidas dos espectros destas várias 
excitações. No período do projeto realizamos a automatização do instrumento, construímos e 
melhoramos a fonte que aciona o sistema hidráulico. Está em andamento o planejamento de 
construir uma nova fonte para o detector do infravermelho por ter apresentado problemas ao 
detectar o sinal do infravermelho. Nosso instrumento vai ser usado na caracterização de amostras 
através de medidas de fônons e condutividade óptica, e também investigação de refração negativa 
em cristais anisotrópicos, além de incorporar nossa pesquisa em outras atividades da matéria 
condensada experimental e teórica em amostras preparadas no nosso laboratório da UERN. 
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Estabelecendo Confiança em um Modelo de Mediação baseado em Reconciliação Ontológica para Negociação de 

Qualidade de Serviço na Web

Joel Gonçalves de Oliveira1; Cláudia Maria Fernandes Araújo Ribeiro2 

Esse projeto teve como finalidade o estudo sobre modelos de confiança adequados à recomendação de serviços na Web. 
As diversas formas como os serviços Web são descritos podem suscitar conflitos ocasionados pela não compreensão dos 
requisitos funcionais e não funcionais desses serviços. Conceitos subjetivos relacionados à confiança e influência, 
podem exercer impacto direto na recomendação de um serviço ou informação. Modelos de confiança ou reputação 
podem basear-se em históricos de interações entre agentes provedores de serviços e agentes usuários desses serviços, 
assim a concepção de um modelo de confiança deve contemplar elementos arquiteturais capazes de suportar estes 
atores.  Dada a complexidade envolvida, foi utilizada como estratégia neste projeto a especificação formal de aspectos 
estruturais e de concorrência inerente ao modelo por meio da linguagem LOTOS. O contexto em que cada indivíduo 
está inserido foi outro conceito especificado formalmente. O contexto define um escopo de interação entre entidades e 
as redes colaborativas aproximam pessoas com realidades diversas, e nestas redes deve existir a confiança entre os 
agentes para compartilhamento de informações e serviços. Entender profundamente como estas relações acontecem e 
como ocorre uma experiência individualizada na utilização de um serviço na Web é o principal interesse deste projeto 
de pesquisa. O cenário proposto para validação do modelo a partir de redes sociais deve-se ao fato de acreditarmos na 
capacidade de propagação destas redes. Para solução de conflitos está previsto um elemento arquitetural específico, 
denominado mediador, que incorpora técnicas semânticas baseadas em reconciliação ontológica. A definição do 
mediador é objeto de um projeto de pesquisa aprovado em edital universal de 2007, que prevê ainda a implementação 
em software de um motor de mediação. 

 
Palavras-chave: Modelo de Confiança, Serviços Web, Métodos Formais 
 
 
1  – VOLUNTÁRIO(A) 
2  – Orientador -UERN-Departamento INFORMÁTICA 



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010

Estudo da Viabilidade do Aproveitamento das Folhas de Macrófitas Aquáticas do Tipo 
Eichhornia crassipes (Aguapé) Colhidas no Rio Apodi/Mossoró como Concentrado Protéico 

Alimentar

Antônio Alex de Lima Silva1; Luiz Di Souza2; Maria Aparecida da Silva; Daniel Freitas Freire 
Martins. 

Atualmente a grande e crescente preocupação com água de boa qualidade destinada ao consumo 
humano,  atividades  indústrias  e  agrícolas  tem  incentivado  inúmeras  pesquisas  destinas  ao 
tratamento e a prevenção de ambientes aquáticos. Com a bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, 
no estado do Rio Grande do Norte, esta situação não seria diferente. Portanto, tendo em vista a 
importância do Rio Apodi/Mossoró e os problemas de poluição detectados, é necessário que se 
estudem e apliquem medidas para a sua recuperação. Por necessitarem de altas concentrações de 
nutrientes para seu desenvolvimento, as macrófitas aquáticas são utilizadas na recuperação de rios e 
lagos poluídos, pois suas raízes podem absorver grandes quantidades de substâncias. A estimativa 
mundial para os gastos com tratamento para despoluição ambiental gira em torno de 25 a 30 bilhões 
de dólares. Já o tratamento de ambientes aquáticos poluídos através de macrófitas aquáticas, além 
de apresentar baixo custo, deixa-nos a possibilidade de reciclagem da biomassa produzida que pode 
ser  utilizada  como  ração  animal,  fertilizante,  geração  de  energia  (biogás  ou  queima  direta), 
fabricação de papel, extração de proteínas para uso em rações, etc. Assim,  uma  das  possíveis 
medidas  é  a  utilização  controlada  de  macrófitas  aquáticas  para  retirar  estes  poluentes  e  o  seu 
posterior uso em uma das possibilidades propostas na literatura. Cabe destacar que as macrófitas 
são produzidas naturalmente no rio eliminando o custo de seu cultivo. Desta forma, este trabalho se 
propôs a determinar a quantidade de proteínas e aminoácidos presentes nas folhas de macrófitas 
aquáticas visando verificar a viabilidade do seu uso como complemento alimentar. Foram realizadas 
coletas em dois pontos localizados no trecho do rio  que corta  o centro da cidade de Mossoró: 
próximo a Honda (ponto 1) e barragem do Geo (ponto 2) em maio de 2010. Com essas plantas 
foram realizadas as medidas de proteína bruta-PB utilizando dois métodos: Kjeldahl e o método 
espectrofotométrico com p-benzoquinona (PBQ); e aminoácidos via método espectrofotométrico 
com p-benzoquinona (PBQ) . Os resultados mostram que a determinação de proteína com o método 
da  PBQ é  viável  e  produz resultados  satisfatórios  e  da  mesma ordem de  grandeza  do  método 
Kjeldhal para a determinação de proteína bruta, com a vantagem de ser mais simples,  barato e 
rápido.  Além de possibilitar,  também, analisar  em uma única amostra  preparada  a  presença  de 
aminoácidos.  Tomando-se  como  base  apenas  os  valores  de  proteína  presentes  nas  folhas  da 
macrófitas  aquáticas,  conclui-se  que  a  mesma  pode  ser  utilizada  para  na  obtenção  de  um 
concentrado protéico destinado a alimentação humana.

Palavras-chave:  Rio Apodi/Mossoró,  Eichhornia crassipes, Proteína bruta.

1  – Voluntário(a)
2  – Orientador – UERN – Departamento de Química



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010 

 

Implementação de Canais Virtuais em Redes-em-Chip

Manoel Pedro de Medeiros Neto
1
; Karla Darlene Nepomuceno Ramos

2
 

Este projeto visa a adoção de técnicas formais em projetos de sistemas integrados em um único chip 

(em inglês, System-on-Chip – SoC), particularmente no aspecto da comunicação.  Os projetistas de 

SoCs têm buscado soluções para conectar diferentes componentes, tendo as Redes-em-Chip (em 

inglês, Network-on-Chip – NoC) surgido como alternativa de interconexão. Contudo, apenas a 

utilização de Redes-em-Chip não garante que os requisitos das aplicações sejam atendidos 

satisfatoriamente. Portanto, este projeto investiga requisitos de Qualidade de Serviço (Quality of 

Service – QoS) relevantes para sistemas embarcados, notadamente redes-em-chip, aprofundando o 

conhecimento sobre o tratamento integrado entre os requisitos de QoS no nível da aplicação e as 

funcionalidades providas no nível do hardware. Algumas Redes-em-Chip oferecem requisitos de 

Qualidade de Serviço desde a sua criação, enquanto outras inicialmente garantem a técnica de 

melhor esforço (Best Effort – BE), que apenas garante a entrega dos dados, sem preocupação com 

latência, retardo, confiabilidade, largura de banda etc. A rede-em-chip SoCIN (Zeferino, 2003; 

Berejuck, 2009) utiliza três técnicas de garantia de Qualidade de Serviço. Então, com base na 

descrição de Zeferino e Berejuck foi implementado na linguagem de descrição de hardware VHDL 

a técnica de Canais Virtuais. Para a implementação do código foi utilizado o software Quartus II 9.1 

da Altera e para as simulações foi utilizado o software ModelSIM 9.1 também da Altera. A 

implementação de canais virtuais à rede SoCIN gerou um aumento do custo em área, 

especificamente pelo módulo criado (Demux1to2) que precisa ser replicado para cada porta do 

roteador. Contudo, apesar da implementação de canais virtuais ter aumentado o custo em área, a 

implementação dos mesmos apresenta a vantagem de evitar deadlock, uma vez que favorece a 

quebra de dependência cíclica, além de aumentar o desempenho geral da rede. 
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Investigação sobre Middleware para Redes de Sensores sem Fio e proposição de uma arquitetura baseada em 

Serviços Semânticos

Marianna Angélica de Araújo1; Cláudia Maria Fernandes Araújo Ribeiro2  

Este projeto teve como finalidade investigar e propor um Middleware baseado em serviços semânticos para atendimento 
aos requisitos de qualidade de serviço (QoS) das redes de sensores sem fio (RSSF). Conceitos sobre Web Semântica e 
Arquitetura Orientada a Serviço (SOA), fundamentaram este trabalho.  A compreensão sobre estratégias utilizadas no 
desenvolvimento de Middleware para esta categoria de redes permitiu identificar precisamente quais serviços no 
contexto de RSSF podem ser absorvidas pelo Middleware, bem como entender como a descrição destes serviços podem 
ser enriquecidos semanticamente. As limitações de recursos existentes em RSSF orientaram a proposição do 
middleware, denominado SEMSUS, Middleware para redes de sensores sem fio baseado em serviços semânticos. Para 
obtenção do conhecimento necessário diversas soluções de middleware foram investigados, tendo sido escolhido para 
validação o GridBus. Serviços de agregação e filtragem de dados, que são essenciais às aplicações para RSSF, foram 
detalhados e utilizados na proposição do SEMSUS. Na fase de implementação do SEMSUS foram utilizadas 
tecnologias já validadas no contexto de RSSF, tais como o sistema operacional TinyOS e a linguagem NesC. 
Como todo Middleware, o SEMSUS pretende prover suporte ao desenvolvimento, manutenção, implantação, e 
execução de aplicações baseadas em sensores, com o diferencial de prover abstrações apropriadas a mecanismos mais 
inteligentes para lidar com desafios como a heterogeneidade de nós sensores. 
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Investigando o Comportamento da Velocidade de Rotação das Estrelas Pobres em Metais no Ramo Horizontal e 
sua Relação com o Segundo Parâmetro

Paulo César de Farias Filho1; José Ronaldo Pereira da Silva2; Francisco Jânio Cavalcante 

O ramo horizontal, ou HB (do inglês horizontal branch), é o estágio da evolução estelar com início logo após a fase de 
gigante vermelha das estrelas com massa solar (da ordem de 1033g). Esse estágio evolutivo é caracterizado pela queima 
do hélio no núcleo estelar e pela queima de hidrogênio numa camada relativamente fina que envolve o núcleo da 
estrela. Está bem estabelecido na literatura que o número relativo de estrelas quentes e “frias” no HB é primeiramente  
função da metalicidade do aglomerado. Os aglomerados mais ricos em metais tendem a apresentar um número maior de 
estrelas  “frias”,  enquanto  nos  mais  pobres  em  metais  predominam  as  estrelas  quentes.  A  metalicidade  portanto  
influencia a distribuição das estrelas no HB, sendo denominada de “primeiro parâmetro”. Entretanto, aglomerados com 
praticamente a mesma metalicidade apresentam diferentes concentrações de estrelas “frias” e quentes no HB (van den 
Bergh 1967; Sandage & Wilder 1967; Harris 2003). Isso evidencia que um outro fator (ou uma combinação de fatores)  
também contribui para a distribuição das estrelas no HB. Este outro fator (ou combinação de fatores) é chamado de  
segundo parâmetro e sua natureza física é desconhecida. Este projeto investiga o comportamento da velocidade de 
rotação das estrelas do campo e de aglomerados, pobres em metais e localizadas no ramo horizontal (HB) do diagrama 
H-R. A pesquisa está sendo realizada a partir de elaboração de uma grande amostra de parâmetros físicos estelares,  
estimados mediante dados de fotometria, e parâmetros físicos de aglomerados acumulados na literatura. A existência de  
possíveis  correlações  entre  a  velocidade  de  rotação  e  os  demais  parâmetros  físicos  das  estrelas  de  campo  e  de 
aglomerados é investigada. O objetivo principal é estudar a distribuição das velocidades rotação das estrelas no HB e 
fornecer subsídios para a identificação do segundo parâmetro. Na fase atual deste projeto já se pôde observar que as  
estrelas de baixa rotação estão distribuídas em todos os estágios evolutivos e que as estrelas com rotações elevadas  
estão concentradas no ramos horizontal. Não parece haver correlação entre a velocidade de rotação e o estágio evolutivo 
das estrelas. Também não parece existir diferenças entre o comportamento da velocidade rotacional das estrelas de  
aglomerados e do campo, o que leva a conclusão de que o meio não interfere de forma significativa no comportamento  
da  rotação.  A  metalicidade  não  parece  afetar  significativamente  a  rotação  estelar.  Estes  resultados  porém  ainda 
dependem de testes estatísticos específicos para serem estabelecidos em bases cientificamente mais sólidas.
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Magnetoimpedância Gigante em Ferritas de MnZn

Leonardo da Silva Garcia
1
; João Maria Soares

2
 

Os sensores magnéticos possuem uma ampla gama de aplicações. Os materiais que exibem os efeitos de 

Magnetoimpedância Gigante (GMI) podem ser usados principalmente como sensores magnéticos devido a sua alta 

sensibilidade. Para isto foi mostrado que sensores magnéticos baseado no efeito GMI têm várias vantagens em relação 

aos sensores magnéticos convencionais. Os dispositivos de GMI podem ter sensibilidades da ordem de 500%/Oe, 

enquanto que os baseados no efeito de Magnetoresistência Gigante (GMR) alcançam somente 1%/Oe. Atualmente, o 

valor máximo experimental do efeito de GMI ainda está abaixo do esperado teoricamente. Isto tem motivado pesquisas 

em novos materiais que apontam para alcançar os valores de GMI teóricos. Entre os materiais estudados estão as ferritas 

que podem ser magneticamente mole, ter alta permeabilidade, baixa resistividade elétrica e pequena magnetoestricção. 

Todas estas propriedades quando juntas, são boas características para o aumento do efeito GMI. 

Neste projeto de pesquisa mostramos a síntese de ferritas de MnZn. Para preparar estas amostras foram utilizados os 

seguintes compostos químicos: nitrato de zinco, sulfato de ferro II, nitrato de Ferro III e acetato de manganês. Estes 

compostos foram misturados com uma solução de quitosana, posteriormente foi acrescentado o glutardialdeído com a 

finalidade de gelificar a substância. Com a solução pronta, esta foi levada para queima numa chapa quente por 6h em 

uma temperatura de 350°C. Após esse período de queima, um pó marrom é precipitado no fundo do Becker. O pó é 

formado por nanopartículas de ferrita de manganês–zinco (MnZn). A difratometria de raios-X foi usada para obter as 

características estruturais da amostra. Com o objetivo de queimar resíduos orgânicos do processo de síntese, a amostra 

foi calcinada no forno mufla numa temperatura de 400°C por 2 h. Em seguida, a amostra foi compactada usando-se uma 

matriz cilíndrica com diâmetro de 10 mm. A pressão utilizada para a confecção das pastilhas foi de 6,5 T/cm
2
. 

A pastilha foi levada ao forno mufla, onde foi sinterizada em atmosfera ambiente e de argônio. As temperaturas de 

sinterização variaram entre 700°C e 1260°C. Os resultados de difração de raios-X mostraram a presença de hematita na 

composição da amostra. Foram feitas medidas de magnetização num magnetômetro de amostra vibrante em temperatura 

ambiente. 
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Mapeamento Georefereciado e Relatório Fotográfico de Lava-jatos de Mossoró-RN

Ozaína Alves Targino1; Cicero Bosco Alves de Lima2; Carlos Henrique Catunda Pinto;Jéssica 
Nayara Costa e Silva

A lavagem de carros em estabelecimentos comerciais é uma atividade comum nas cidades, 
normalmente distribuídas entre os lava-jatos e os postos de serviço automotivo. Nos postos 
automotivos também são realizadas atividades de manutenção como troca de óleo e lubrificação. 
Nestes serviços são gerados resíduos sólidos oleosos, como óleo lubrificante usado. Este trabalho 
tem como objetivo diagnosticar a situação dessas atividades na cidade de Mossoró-RN, quanto à 
caracterização e identificação dos pontos geradores de resíduos, tais como lava-jato, lubrificação e 
troca de óleo e destino final desses resíduos na cidade, através do mapeamento georefereciado, 
aplicação de questionário e relatório fotográfico. Foi aplicado um questionário com perguntas 
fechadas e abertas, aos proprietários de postos de lava-jato, lubrificação e troca de óleo na cidade. 
Iniciamos a aplicação dos questionários pelas áreas próximas as margens, pois são áreas mais 
criticas do Rio Apodí-Mossoró, e por apresentar maior vulnerabilidade, devido ao grande potencial 
poluidor/ degradador dessa atividade, para posterior elaboração de um mapa temático, onde foi 
apresentado os pontos de localização dessa atividade. De acordo com os dados obtidos durante 
todas as vistorias, foram observadas irregularidades na parte legal da legislação ambiental, pois 
todos os postos entrevistados não possuíam licença ambiental para funcionamento do IDEMA 
(Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN), Secretaria do Município de 
Meio Ambiente, Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros e os que possuíam alvará 
encontravam-se atrasados. Cerca de 75% dos 8 postos de lavagem e lubrificação vistoriados, não 
tinham condições estruturais para o funcionamento, pois trabalhavam a céu  aberto, sem caixa 
separadora água/óleo e canaletas, o que acarreta em danos irreversíveis ao meio ambiente, 
principalmente ao Rio Apodi - Mossoró no setor urbano de Mossoró-RN, visto que a maioria dos 
postos vistoriados se encontram as margens do mesmo, e as águas contaminadas  pela maioria 
desses postos não passaram por nenhum tipo de análise físico-química. Essas informações  
contribuirão  para as tomadas de decisão da Gerência de Urbanismo e Meio Ambiente, no sentido 
de implementar a adequação ambiental dessas atividades de grande potencial poluidor. Garantindo 
assim, a população mossoroense  uma melhor qualidade de vida. 
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Mineração de Grafos Usando Ontologias

Marianny Fidelis de Sousa Mariano1; Marcelino Pereira dos Santos Silva2; Adeline Marinho Maciel 

Um dos grandes desafios da pesquisa em computação no Brasil é a modelagem computacional de 
sistemas complexos artificiais, naturais e socioculturais e da interação homem-natureza. Avanços 
econômicos e sociais oriundos destas áreas motivam um grande leque de pesquisas, que integram 
algoritmos, estruturas de dados e modelos de diferentes áreas para propor novas abordagens. Esta 
pesquisa utiliza um relevante formalismo matemático-computacional (grafos) para representar 
sistemas, estruturas e problemas reais com o intuito de realizar a busca inteligente de padrões 
(mineração de dados) nestes grafos. Um grafo é uma abstração matemática apropriada para resolver 
diversos tipos de problemas, pois são eficazes em representar naturalmente objetos e 
relacionamentos, através de uma abstração poderosa e detentora de um grande número de 
algoritmos e abordagens. Mineração de dados é o processo não trivial de identificar em dados 
padrões que sejam válidos, novos (previamente desconhecidos), potencialmente úteis e 
compreensivos, visando melhorar o entendimento de um problema ou um procedimento de tomada 
de decisão. Assim, a mineração de grafos tem contemplado diferentes tarefas sobre bases de dados 
estruturais. A mineração de subestruturas busca subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. 
Subestruturas descobertas são utilizadas para comprimir os dados originais, permitindo abstrair 
estruturas detalhadas e representar conceitos estruturais nestes dados. Padrões estruturais resultantes 
da mineração de grafos precisam de um arcabouço (ontologia) que expresse apropriadamente o 
significado da estrutura minerada. Uma ontologia (como artefato de engenharia) descreve uma 
determinada realidade com um vocabulário específico, utilizando um conjunto de hipóteses 
relativas ao significado intencional das palavras deste vocabulário. Pode-se também definir 
ontologia como teorias de conteúdos, as quais possuem um conjunto geral de fatos a serem 
compartilhados, cuja principal contribuição é identificar classes especificas de objetos e 
relacionamentos que existam em determinado domínio. Este estudo aborda o uso dos algoritmos 
Subdue e gSpan que tem por finalidade buscar subestruturas frequentes. Realizou-se uma análise 
individual dos algoritmos objetivando verificar o seu comportamento em uma base de dados 
especifica e também verificar que o uso de ontologias seria de fundamental importância, pois 
minimizaria a área de busca para subestruturas e padrões frequentes em domínios específicos. 
Como resultado obtido da análise dos algoritmos pode-se perceber que tanto o algoritmo Subdue 
como o gSpan, são importantes ferramentas para análise de subestruturas frequentes em grafos, pois 
realmente oferecem um método efetivo para encontrá-las. Entretanto, podemos observar que os 
algoritmos que existem para busca de subestruturas frequentes ainda necessitam de aperfeiçoamento 
principalmente na visualização da subestrutura do grafo, tanto quanto ao grafo de entrada quanto ao 
dado obtido como saída da pesquisa realizada. Outro fator relevante observado nessa pesquisa está 
relacionado à necessidade do uso de ontologias, pois mediante a sua utilização o universo de busca, 
para consultas realizadas sobre o grafo visando localizar as subestruturas frequentes, poderiam ser 
reduzidos consideravelmente, obtendo-se assim ganho de desempenho, como redução do tempo e 
eficiência na busca de subestruturas específicas. O prosseguimento desse projeto permitirá a 
especificação e criação de ontologias para serem aplicadas em um domínio de pesquisa específico, 
proporcionando assim a aplicação efetiva dos métodos já estudados.  
 
 
Palavras Chave: mineração de dados, mineração de grafos, ontologia. 
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Obtenção e Caracterização de Partículas de Quitosana-Sulfato de Dextrana

Gustavo Thalmer de Medeiros Silva1; Cláudio Lopes de Vasconcelos2; Francisco Arnaldo Viana; 
João Maria Soares

A obtenção de partículas a partir de complexos polieletrolíticos entre polissacarídeos tem 
despertado grande interesse nas áreas alimentícia e biomédica devido a importantes propriedades, 
como a atoxicidade, a capacidade quelante e de ligação a componentes biológicos. A formação 
desses complexos ocorre a partir da interação eletrostática entre polieletrólitos carregados 
opostamente resultando, portanto, em um retículo iônico. Nesse projeto essas partículas foram 
obtidas a partir da complexação entre dois polieletrólitos solúveis em solução aquosa e opostamente 
carregados, a quitosana e o sulfato de dextrana. A quitosana tem sido ao longo de mais de uma 
década um polieletrólito extensivamente usado na obtenção de complexos polieletrolíticos, como 
um promissor material para aplicações biomédicas. Propriedades como biodegrabilidade, 
biocompatibilidade e atoxicidade tem sido importantes para a utilização em formulações 
biomédicas e farmacêuticas. O sulfato de dextrana é um polímero biodegradável e biocompatível 
negativamente carregado que tem sido muito usado em aplicações farmacêuticas. As atividades 
desenvolvidas foram baseadas na obtenção de dispersões de partículas de quitosana-sulfato de 
dextrana por meio de reações de complexação polieletrolítica, e na caracterização desses sistemas. 
A fim de se obter as partículas mencionadas, foram preparadas uma solução de quitosana, CS, a 
0,25 % (m / v) em uma solução de ácido acético a 2 %, e uma solução aquosa de sulfato de 
dextrana, DS, a 1,0 % (m / v). Para a reação de complexação entre os polieletrólitos, uma 
determinada quantidade de solução de CS foi gotejada em uma determinada quantidade de solução 
de DS, sob agitação magnética. O material resultante foi liofilizado e submetido a caracterização 
por difração de raios-X e distribuição de tamanho de partículas. Os difratogramas de raios-X 
demonstraram uma mudança no perfil de cristalinidade da quitosana devido ao processo de 
complexação, o que resultou em um material particulado menos cristalino. O tamanho das 
partículas de quitosana/sulfato de dextrana, CS/DS, usando diferentes amostras de quitosana, 
diminuiu com o aumento da razão CS/DS na composição polimérica e com a diminuição da 
densidade da quitosana. 
Palavras-chave: quitosana, sulfato de destrana, polieletrólitos, complexação polieletrolítica. 
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Preparação do Petro-Peixe: Síntese do Biodiesel a Partir de Vísceras de Sardinha 

Anderson Fernandes Gomes1; Luiz Gonzaga de Oliveira Matias2;
Carlos Henrique Catunda Pinto; Luiz Di Souza

O homem principalmente após a crise do petróleo na década de 70 busca incessantemente por 
fontes de energias renováveis, visando principalmente à diversificação energética e a conservação 
do meio-ambiente. O referido contexto possibilita que o biodiesel seja uma alternativa promissora, 
pois é um biocombustível obtido a partir de óleos e graxas de procedência vegetal ou animal. Além 
disso, é ecologicamente correto, praticamente isento de enxofre e suas propriedades são 
semelhantes ao diesel mineral. Diante dos fatos ressaltados objetivou-se nesse trabalho a síntese do 
biodiesel utilizando como matéria-prima as vísceras de sardinha, que atualmente são dispostas
inadequadamente em lixões ou lançadas ao mar pela colônia de pescadores em Diogo Lopes-RN. 
Permitindo assim a conscientização dos moradores da região sobre o possível emprego da matéria-
prima na obtenção do biocombustível. As vísceras das sardinhas foram adquiridas na própria
colônia de pescadores, Distrito de Macau-RN (principal responsável pelo pescado de sardinha do 
Estado) e trazidas até Mossoró-RN em recipientes térmicos com gelo. Inicialmente foi realizada 
uma biometria das sardinhas e estudo dos métodos de extração do óleo do peixe (extração via 
soxhlet e pelo método de Blind e Dyer modificado) em questão, sendo o mesmo depois de extraído
conservado em um freezer para posteriores análises. O método de síntese do biocombustível 
empregado foi a hidro-esterificação, por rota etílica, via catalise heterogênea, utilizando Iodo 
sublimado como catalisador. As amostras foram analisadas na UFMS, com a finalidade de fazer o 
estudo de espectrometria do biodiesel. A umidade obtida pela análise biométrica foi de 66,2+
0,01%, permitindo ressaltar que o método de extração da graxa do peixe seja mais viável pelo 
emprego de solventes (metanol e clorofórmio), pois evita que a matéria-prima em estudo esteja
mais tempo exposta a ação da temperatura, permitindo uma maior conservação estrutural dos ácidos 
graxos que compõem o material lipídico, logo tal aspecto pode afetar nas propriedades físico-
químicas e eventual qualidade do biodiesel. Além disso, não se verificou diferenças significativas
em relação ao rendimento da graxa obtida entre os métodos empregados. A análise dos resultados 
permitiu inferir que as vísceras podem vir a ser empregadas como matéria-prima na produção de 
biodiesel, no entanto se faz necessário uma caracterização físico-química mais detalhada a cerca da 
qualidade do referido biocombustível. É importante salientar também, que o uso das vísceras para 
os fins supracitados possibilitaria uma fonte de renda extra para os pescadores e, conseqüentemente
diminuiria o impacto ambiental gerado na região pelo descarte do material em locais clandestinos. 
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Preparação e Estudo das Propriedades Magnéticas de Nanocompósitos de CoFe2O4/CoFe2 e CoFe2/ CoFe2O4

Ozivam Lopes de Aquino Conceição 
1
; João Maria Soares

2
; Vladson Beserra Galdino 

Nanopartículas magnéticas de núcleo/camada altamente cristalinas com materiais magnéticos duros e moles apresentam 

um grande potencial para aplicações tecnológicas tais como ímãs permanentes de alto desempenho e dispositivos de 

armazenamento de dados. A fase magnética dura proporciona uma alta coercividade e a fase magnética mole uma alta 

magnetização de saturação que combinadas podem produzir ímãs permanentes com grande produto de energia [1 e 2]. 

De acordo com a teoria de exchange-spring [3 e 4] é possível se obter um nanocompósito com estas características, 

onde por exemplo a fase magneticamente dura apresentada é uma ferrita, CoFe2O4, e a mole é um liga metálica, CoFe2, 

com alta magnetização de saturação. No entanto, este trabalho consiste, inicialmente, na preparação e caracterização 

estrutural e magnética de nanopartículas de ferritas de cobalto (precursor). As amostras foram sintetizadas por diferentes 

processos químicos, a citar: Reação por Coordenação Iônica Modificado (RCIM), RCIM por coprecipitação em meio 

básico e o método hidrotérmico visando um aumento no diâmetro das partículas, para em seguida reduzirmos este 

material em atmosfera de H2, para obter o nanocompósitos de CoFe2O4/CoFe2 e CoFe2/ CoFe2O4. O diâmetro da 

amostra preparada pelo processo RCIM é da ordem de 17nm; para o processo RCIM por coprecipitação em meio básico 

o diâmetro das partículas é da ordem de 8nm, enquanto que para as amostras preparadas pelo método hidrotérmico o 

diâmetro das partículas da ferrita de cobalto ficam na faixa de 39nm.  

 

Palavras-chave: síntese química, ferrita de cobalto, nanopartículas. 
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Quantificação por CLAE de Naftoquinonas em Extrato das Raízes de Cordia Leucocephala Moric

Fernanda Maria de Oliveira1; Francisco Arnaldo Viana2; Jaécio Carlos Diniz, Tatiana Lucas de Oliveira, Clarissa 
Grazianne Barbosa Fernandes, Emidianeide Rodrigues Nunes. 

A vegetação nativa da região semi-árida da região Nordeste do Brasil apresenta uma diversidade biológica ainda pouco 
estudada, apresentando grande número de espécies utilizadas por populações contra diversos tipos de enfermidades. 
Dentre as plantas com comprovados potencial bioativo destaca-se o gênero Cordia, e em especial a espécie  Cordia 
leucocephala Moric, da família Boraginaceae, popularmente conhecida como moleque-duro. O estudo fitoquímico do 
extrato hidroalcoólico das raízes de C. leucocephala levou ao isolamento e caracterização de metabólitos secundários 
pertencente à classe das quinonas, especificamente as naftoquinonas com comprovada atividade citotóxica em trabalhos 
realizados por pesquisadores da UFC em parceria com o grupo de recursos naturais da UERN. O resultado dos estudos 
desses metabólitos criou a necessidade de se conhecer o perfil  cromatográfico do extrato das raízes desse vegetal, 
aplicando a técnica CLAE na identificação e quantificação desses metabólitos. Nesse projeto realizaram-se atividades 
relacionadas  ao  processo  de  re-isolamento  de  quatro  naftoquinonas  do  extrato  das  raízes  da  Cordia  leucocephala 
utilizando uma combinação de técnicas cromatográficas como cromatografia em camada delgada CCD, cromatografia 
em coluna e cromatografia de alta eficiência. O extrato utilizado na quantificação das naftoquinonas foi preparado a 
partir de 213,1641g de raízes secas em estufa a 40º C, após extração exaustiva com etanol e posterior eliminação do 
solvente,  obtendo-se uma massa de 19,4510 g. Uma alíquota de 199,4 mg foi utilizada para obtenção de uma fração 
rica em naftoquinonas por meio de solubilização em acetato de etila e posterior fracionamento em cartucho SPE SiO2 

-10g/60 mL, obtendo-se a fração Acetato de Etila (120,917 mg rica em naftoquinonas) e a fração Etanol/Água (75mg 
isenta de naftoquinonas).  Uma solução da fração rica em naftoquinonas (fração acetato de etila)  foi  preparada na 
concentração 2,418 mg/mL e injetada num cromatógrafo líquido de alta pressão Shimadzu, constituído de duas bombas 
de alta pressão série LC-10ATvp, detector UV-Vis com arranjo de diodo série SPD-M10Avp, forno CTO-10ASvp e 
degasificador  em linha. A melhor condição analítica obtida após sucessivas injeções da solução rica em naftoquinonas 
no HPLC foi a seguinte: sistema isocrático hexano/acetato de etila 80:20, fluxo 2,6 mL/min , volume de injeção de 20 
µl , pressão 407 psi e coluna semi-preparativa Supercosil 25 cm x 10 mm e 5 µm. 
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Redes Neurais: Uma Implementação em Sistemas Embarcados Multiprocessados

 Welbb Chaves Valdivino1; Pedro Fernandes Ribeiro Neto2; Jorge Heraldo Danilo Leite Soares, Lenardo Chaves e Silva

 

Os computadores inteligentes já não são mais novidade no nosso cotidiano. Os sistemas 
embarcados também têm assumido lugar de destaque em várias áreas como transporte, petróleo, 
segurança, dentre tantas outras. A utilização de técnicas de Inteligência Artificial (IA) nesse tipo de 
plataforma, segundo levantamento bibliográfico, tem-se mostrado eficiente, aumentando o leque de 
opções onde esses dispositivos ditos limitados podem ser aplicados. A presente pesquisa teve por 
objetivo estudar três grandes áreas da Computação, são elas: Processamento Paralelo, Sistemas 
Inteligentes e Sistemas Embarcados. Para unir essas áreas optou-se por utilizar as Redes Neurais 
Artificiais (RNAs), como representante do Processamento Paralelo e dos Sistemas Inteligentes, e o 
Field-Programmable Gate Array (FPGA) para representar os Sistemas Embarcados e também o 
Processamento Paralelo, uma vez que o mesmo também potencializa o multiprocessamento. Com 
base em uma pesquisa não muito criteriosa foi possível identificar que a implementação de RNAs 
em software tem se tornado uma atividade comum, porém a mesma tecnologia aplicada em 
hardware reconfigurável ainda pode ser mais bem explorada, dando margem à pesquisa e 
desenvolvimento de aplicações nesta área. Portanto, este trabalho visou esclarecer o funcionamento 
desse processo cuja etapa inicial foi o levantamento bibliográfico de trabalhos correlacionados 
como forma de embasar o conhecimento e distinguir algumas aplicações anteriormente 
desenvolvidas, procurando recriá-las quando possível. Tendo em vista que ao trabalhar com 
programação em baixo nível haveria uma maior complexidade para treinamento e desenvolvimento 
da RNA, optou-se por codificá-la inicialmente em linguagem C e somente após o seu treinamento, 
com os pesos já devidamente regulados, implementá-la  em uma linguagem de descrição de 
hardware (Hardware Description Language - HDL), onde optou-se pela linguagem Very High 
Speed Integrated Circuit HDL (VHDL). Os critérios utilizados para escolha da mesma foram o fato 
do conhecimento prévio da linguagem, sua semelhança aparente com a linguagem na qual a rede foi 
codificada e compatibilidade com o Quartus II, software disponibilizado pelo fabricante do FGPA 
utilizado no desenvolvimento desta pesquisa. Para validação da pesquisa foi desenvolvido um 
protótipo de um Sistema de Controle de Acesso Inteligente. Como principal resultado tivemos a 
implementação de uma RNA com dois neurônios embarcados na plataforma FPGA ciclone II 
simulando a aplicação acima citada, mostrando ser possível este tipo de implementação e viável em 
situações onde o paradigma convencional de programação não seja eficiente. Outro resultado 
importante é a limitação da aplicação que fica a cargo da capacidade do sistema embarcado no qual 
a mesma está sendo executada. Além disso, fica o precedente para a implementação de outras 
técnicas de IA para uma pesquisa futura visando a comparação de resultados. 
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Remoção de Nitrato da Água para o Abastecimento Público da Cidade de Mossóro-RN: 

Utilizando Tecnologias Mais Limpas.

 

Sarah Martins dos Reis
1
; Bergson da Cunha Rodrigues 

2
; Micarla Gurgel Benevides; Carlos 

Henrique Catunda Pinto.

 

Atualmente um dos sérios problemas relacionados à poluição ambiental é a contaminação de águas 

de abastecimento público por íons nitrato estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 e pela 

Portaria do Ministério da Saúde N
o
 518/2004. Vários fatores podem comprometer a qualidade das 

águas subterrâneas em especial a contaminação pelo íon nitrato. Entre eles, o destino final do esgoto 

doméstico e industrial em fossas e tanques sépticos, a disposição inadequada de resíduos sólidos 

(urbanos e industriais) e até postos de combustíveis. Por este motivo é muito importante à utilização 

de recursos para reduzir ou eliminar a concentração desse íon presente nas águas. Dentre os 

principais contaminantes presentes, o nitrato é aquele que apresenta ocorrência mais generalizada e 

problemática, devido a sua alta mobilidade e estabilidade nos sistemas aeróbios das águas 

subterrâneas. O Nitrato em concentração superior a 10 NO3
- 
N mg /L causa a metaemoglobinemia, 

podendo trazer graves conseqüências para a saúde, inclusive morte, principalmente em lactentes. 

Vários processos para remoção do íon nitrato têm sido estudados, entre eles se destacam os 

processos adsortivos por troca iônica. Esse trabalho teve por objetivo avaliar a capacidade de 

adsorção da resina CB, na remoção de íons de nitrato em soluções aquosas. Os ensaios 

experimentais foram conduzidos utilizando o método do banho finito à temperatura ambiente de 30 
o
C por 7 dias. Em função dos resultados da capacidade de remoção dos íons nitrato nas soluções 

com concentrações iniciais que variaram de 10 – 300 NO3
- 
N mg /L, foi possível construir a curva 

de adsorção. Foi utilizado o método espectrofotométrico no comprimento de onda de 220 nm para a 

leitura da concentração dos íons de nitrato nas soluções. Verificou-se que a capacidade de adsorção 

máxima para a resina CB foi de 24,61 mg NO3
- 

N / g de resina CB. A isoterma de adsorção 

experimental seguiu o modelo de Langmuir, sugerindo a uma adsorção em mono-camada. Pode-se 

observar que os percentuais de remoção do íon nitrato das respectivas soluções utilizadas nos 

experimentos foram em média superiores a 92%. A adsorção dos íons de nitrato sobre a resina CB 

mostrou-se eficiente, podendo ser utilizada para remoção desses contaminantes nas águas de 

abastecimento público em cidades que apresentam essa problemática atendendo a Portaria N
o
 

518/2004 do Ministério da Saúde. 
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Teorias f(R) de Gravidade e a Radiação Cósmica de Fundo em Microondas 
 
 

Vanessa Amaral de França1; Fábio Cabral Carvalho2 

 
 

Nos últimos anos, as chamadas teorias da gravidad e f(R) têm atraído bastante atenção devido à possibilidade de construir 
modelos cosmológicos capazes de exp licar os diversos dados astrof ísicos dispo níveis n a literatura s em a necessidade de 
postular formas exóticas de energia que, invariavelmente, possuem propriedades físicas não desejadas, como a violação das 
condições de energia. Essas teorias são particularmente úteis como alternativa aos cenários dos modelos de energia escura, 
pois exibem uma fase de expansão acelerada de forma natural sem introduzir novos graus de liberdade. Na construção  de 
modelos cosmológicos realistas inspirados em teorias de gravidade f(R), devemos levar em conta diversas particularidades. 
Do ponto de vista teórico, por exemplo, precisamos verificar se essas teorias são cosmologicamente viáveis, no sentido que 
reproduzem todas as f ases da evolu ção cosmológica. Já do pon to de vi sta obser vacional, é im portante ve rificar se essas 
teorias são, de fato, compatíveis com os diferentes tipos de dados disponíveis atualmente e, assim, colocar vínculos sobre os 
parâmetros dessas teorias. Neste pr ojeto pretendemos explorar a aplicabilidade das teorias de gravidade f(R) usando dados 
da Radiaçã o Cósmica de Fun do em  Microon das (RCF). Particul armente, os m odelos f (R) atuai s não con sideram a 
possibilidade de usar dados de polarização ou de anisotropias secundárias na tentativa de colocar vínculos. 
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Testando a Adsorção da Enzima Polifenoloxidase no Fosfato de Cálcio e TBA+

Franciel Aureliano Bezerra1; Cicero Bosco Alves de Lima2

O trabalho realizado neste projeto visou à realização de testes para analisar a presença da enzima 
polifenoloxidase no extrato de inhame e o poder de adsorção da enzima na superfície do fosfato de 
cálcio, fator importante na confecção do biossensor, pois a enzima precisará de uma superfície que 
lhe propicie uma boa fixação na superfície do eletrodo que constitui o sensor. Todos os processos de 
obtenção e análise do extrato obtido do inhame foram feitas duas vezes, utilizando inhame 
(Alocasia Esculenta. L.) obtido na cidade de Mossoró-RN. Os experimentos realizados foram 
satisfatórios, visto que demonstraram que a enzima apresenta uma boa adsorção na superfície do 
Fosfato de cálcio, mesmo em diferentes concentrações tanto da enzima, quanto do substrato. O fato 
de o fosfato servir como adsorvente para a enzima servirá para dar continuidade a este projeto que 
visa de imediato à construção do biossensor enzimático.  
Palavras-chave: Enzima, Biossensor, Fosfato de cálcio. 
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Um estudo sobre sistema de banco de dados aplicado a jogos massivos multi-jogador

Thalles Robson Barbalho¹; Marcelino Pereira dos Santos Silva2.

Os Jogos Massivos Multi-Jogador (JMMJ), do inglês Massively Multiplayer Online Games (MMOGS), são 
um emergente  gênero  de  jogos  de  computador  responsável  por  uma revolução financeira  e  cultural  na  
indústria de entretenimento a partir da década de 90. Além do entretenimento, esses jogos têm sido utilizados 
com sucesso quando aplicados ao treinamento de pessoal e propósitos didáticos. Seu diferencial é permitir 
que muitos jogadores interajam em um mundo virtual compartilhado e persistente, mesmo através de muitas 
sessões. Este mundo existe independentemente de qualquer jogador individual e, neste caso, tais aplicações  
seguem geralmente o modelo cliente-servidor, sendo a aplicação cliente o meio onde os jogadores podem 
interagir com o ambiente e seus elementos. Por outro lado, todo o estado persistido desse ambiente deve ser  
tratado no servidor. Tal estado deve estar sempre consistente, uma vez que falhas de hardware e de outras 
naturezas podem levar o servidor ao reinício das atividades [Zhang et al 2008]. Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi desenvolver um protótipo servidor capaz de receber requisições dos clientes e manter sempre  
atualizado e persistido o estado do mundo virtual. O uso de um Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados  (SGBD)  mostra-se  como a  mais  promissora  alternativa  para  esta  tarefa.  Em um ambiente  onde  
milhares de jogadores podem estar  gerando atualizações a serem tratadas,  requisitos como desempenho,  
consistência e tratamento de acesso concorrente são necessários e, nesse ponto, os SGBDs dispõem de uma 
ampla gama de recursos. Embora idealmente todas as modificações submetidas ao mundo virtual devam ser  
persistidas, por questões de escalabilidade, alguns aspectos desse estado são persistidos de forma apenas  
aproximada. Tal estratégia é usada para dados com menor necessidade de consistência, como posição de  
elementos móveis na tela conforme descreve [Zhang et al 2008]. Nesse caso, a ausência da exata posição 
causa  efeitos  apenas  visuais  ao  cliente.  Por  outro  lado,  algumas  operações  são  críticas  e  devem  ser  
definitivamente armazenadas, como a aquisição de um item ou uma transação virtual entre os jogadores, uma 
vez que há sempre o risco que após uma falha tais atualizações possam ser irreversivelmente perdidas, o que 
desagradaria  profundamente  os  jogadores.  Esses  objetivos  foram  parcialmente  alcançados  com  a 
implementação de um protótipo utilizando ferramentas Java, dentre elas o servidor aplicação Jetty, para a 
comunicação  entre  o  cliente  e  o  servidor  do  JMMJ utilizando  o  protocolo  HTTP (HyperText  Transfer  
Protocol),  um protocolo  largamente  utilizado  na  internet  para  a  navegação  em páginas  web.  O  SGBD 
utilizado foi  o MySQL, pela simplicidade de configuração e instalação.  O protótipo é capaz de atender  
muitos dos aspectos descritos na literatura como, por exemplo, um estado total consistente e a persistência  
aproximada  de  elementos  móveis  no  ambiente.  Embora  tal  SGBD  forneça  recursos  suficientes  para  a 
implementação do protótipo, em versões posteriores podem ser aplicados outros modelos de bancos de dados 
alternativos, que permitam uma maior flexibilidade e escalabilidade em aplicações massivas, cujo esquema 
de dados esteja sempre em mudança. Para tais requisitos, os modelos de banco de dados chamados Not Only 
SQL (NOSQL) são uma alternativa promissora. 

Palavras-chave:   mmogs,  massively  multiplayer  online  game,  jogos  massivos  multi-jogador,  mundos  virtuais 
compartilhados.

1  – VOLUNTÁRIO(A)
2  – Orientador -UERN-Departamento de Informática
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Um Modelo de Mediação baseado em Reconciliação Ontológica para Negociação e Monitoramento de Qualidade 

de Serviço na Web

Cleber Rodrigues de Freitas1; Cláudia Maria Fernandes Araújo Ribeiro2

Este projeto tem como objetivo principal a formulação de um modelo para negociação e monitoramento de qualidade de 
serviço na web através de tecnologias da Web Semântica. Inseridos nesse ambiente estão os chamados serviços 
semânticos, originários da convergência entre a tecnologia Web Services e da Web Semântica. Tal convergência permite 
o enriquecimento das descrições desses serviços pela anotação semântica através de ontologias, permitindo que esses 
serviços possam ser descobertos, selecionados e compostos automaticamente por mecanismos inteligentes, capazes de 
descobrir relações de significância entre operações, parâmetros e demais informações associados aos serviços. Embora 
as expectativas sejam grandes, existem lacunas a serem preenchidas para sua efetiva utilização. Dentre elas, a 
heterogeneidade na descrição semântica dos serviços pela utilização de diferentes abordagens, tais como WSMO, 
OWL-S e SAWSDL, e a dificuldade natural em obter consenso na definição de ontologias de domínio, causando 
problemas de sobreposição, divergência e duplicidade. Tais problemas apresentam grande dificuldade na automatização 
de tarefas sobre serviços, notadamente a negociação e o monitoramento de QoS, devido a exigência de um esforço 
adicional para a aproximação dessas definições. Esta atividade de aproximação é comumente denominada de técnicas 
de reconciliação ontológica. A abordagem proposta baseia-se na formalização das diferentes técnicas de reconciliação, 
permitindo uma profunda compreensão de seu funcionamento e de seus elementos envolvidos. Embora seja de natureza 
científica, este projeto aponta na direção de modelos de personalização que podem ser elementos inovadores em de 
modelos de negócios baseados em serviços. No projeto, foram desenvolvidos Web services e efetivado a anotação 
semântica utilizando diferentes abordagens, além do desenvolvimento de ontologia de mapeamento entre as abordagens 
OWL-S e SAWSDL para solucionar a heterogeneidade de conceitos entre ambas, finalizando com a implementação do 
caso de uso para validação do modelo. 

 

Palavras-chave: Reconciliação ontológica, Web semântica, mediadores, QoS 
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 Aspectos da dimensão formativa do professor-leitor em cursos de Letras: discussões relativas à primeira fase

Tamiris Paiva Leite
1
; Maria Lúcia Pessoa Samp aio

2
; Diana Maria Leite Lopes Saldanha 

Relata-se neste trabalho os resultados da pesquisa a dimensão formativa do leitor nas disciplinas denominadas como 

"Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa" (MELPs), ofertadas presencialmente nas Licenciaturas em 

Letras/Português de todas as IES potiguares. Esse estudo incide na necessidade de compreender que conjunto de 

conhecimentos são mobilizados nas práticas de formação de professores: leitores e formadores de leitores 

(AMARILHA, 1997; ANTUNES, 2003, BARZOTTO, 2008; SILVA, 2009), mediante a análise dos conteúdos/ementas 

de ensino, objetivos e procedimentos, formalizados nos Programas Gerais de Disciplinas (PGDs), dentre outros 

documentos. Em continuidade a estudos anteriores (SAMPAIO, 2005, 2007, 2008), desenvolvidos sobre o ensino da 

leitura/formação do leitor, justifica-se a opção de se investigar como funciona o trabalho no Ensino Superior, formação 

de professores, cuja problemática repercurte diretamente nos desafios enfrentados pela Educação Básica. A pesquisa 

procedeu do Projeto de Cooperação Acadêmica - PROCAD/CAPES: "Disciplinas das Licenciaturas voltadas para o 

Ensino de Língua Portuguesa (2008-2012), desenvolvido, em parceria, por pesquisadores da UFMA, USP e UERN. 

Tomou-se, inicialmente, como objeto de investigação as disciplinas voltadas para as MELPs, ofertadas nos Cursos de 

Letras (I Fase) e, posteriormente, as dos Cursos de Pedagogia (II Fase), de instituições pertencentes ao RN/Brasil. 

Mediante pesquisa bibliográfica, documental e constituição de banco de dados foram analisados os seguintes 

documentos: matrizes curriculares, propostas/ementas e PGDs, além de consulta aos Projetos Pedagógicos dos referidos 

cursos. Os resultados alcançados certamente contribuirão com contextos de extremo interesse para a educação 

brasileira, que se situam no âmbito de ensino de língua portuguesa e da formação de professores, cujos alcances e 

limites da atual formação do leitor carecem de estudos mais aprofundados. 

 

Palavras-chave: Formação do leitor. Metodologias de Ensino. Língua Portuguesa. 
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A poesia do instante: memórias, saberes e visão de mundo dos poetas repentistas de Mossoró-RN.

Ênio Érico Freire Segundo1; Ailton Siqueira  de Sousa Fonseca2; Jucieude de Lucena Evangelista.

Mossoró  é  uma  cidade  importante  no  cenário  da  poesia  popular  do  RN.  Aqui,  a  poesia  do  repente  se  
manifesta  através  de  sujeitos  e  espaços  diferentes.  A produção  cultural  da  cidade  é  caracterizada  pela 
realização de grandes eventos que nem sempre favorecem a visibilidade dos poetas populares. A partir deste  
contexto,  esta  pesquisa  que  teve  o  apoio  da  FAPERN,  teve  como  objetivo  construir  um  acervo  de 
informações sobre as memórias e saberes poéticos dos sujeitos repentistas, homens anônimos, no cenário de 
Mossoró-RN, estudando a relação dialógica entre saber erudito e conhecimento popular manifestado nas  
cantorias.  Foi  realizado  o  mapeamento  dos  cantadores  atuantes  na  cidade  de  Mossoró,  a  partir  desse  
mapeamento  foi  possível  o  emprego  dos  métodos  de  história  de  vida,  observações  diretas,  entrevistas, 
questionários e registro áudio visual, de forma a abraçar um universo maior da subjetividade, da criação e do  
conhecimento desses poetas. Podemos elencar várias atividades realizadas como: catalogação de dados sobre 
os poetas repentistas, a gravação e filmagem de entrevistas com cantadores de viola, leituras e fichamentos  
de  livros  que  serviram como  referencial  teórico  para  o  andamento  da  pesquisa  e  etc.  Esses  resultados 
geraram participações em eventos em nível local,  regional e nacional bem como produção em forma de  
artigo em periódicos e anais. 

Palavras-chave: Cultura,  Memórias, Poesia, Complexidade

1  – BOLSISTA PIBIC CNPq
2  – Orientador -UERN-Departamento de Ciências Sociais
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A Preparação do Pedagogo Para Atuação na Área da Infância: Um Estudo da Formação Docente na UERN 

 

Alexsandra Maia Nolasco¹; Giovana Carla Cardoso Amorim² 
 
 

O trabalho docente na área da infância requer do pedagogo subsídios de natureza teórico-prática para uma atuação 
profissional. Para isto, o profissional precisa possuir competências, habilidades e conceitos necessários para tal atuação. 
Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo explicitar concepções sobre infância, criança e educação infantil 
dos alunos da graduação em um estudo analítico-comparativo com as bases formativas existentes no RCNEI 
(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) visando estabelecer um estudo científico entre os 
conhecimentos prévios, os conhecimentos adquiridos e os conhecimentos normativos necessários à formação do 
educador infantil. A pesquisa foi realizada com 8 alunos do 3º período e 8 alunos do 6º período da UERN (Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte) através de questionário previamente elaborado, testado e aplicado no âmbito da 
Instituição formadora. Os resultados foram analisados a partir dos eixos básicos da pesquisa: concepção de criança, 
infância e educação infantil que se constituíram em categorias respaldadas na análise de conteúdo – Bardin (1977), 
procurando traçar um eixo de similaridade e convergência entre o aporte teórico/metodológico e as dimensões do 
conhecimento dos discentes nos variados níveis da formação. Através da análise dos conteúdos foi possível delinear as 
variadas instâncias formativas dos processos de aprendizagem, desde as construções sociais até as aprendizagens 
formais e significativas. No itinerário da pesquisa foi possível visualizar considerações referentes aos conhecimentos 
prévios dos alunos no âmbito da formação profissional, assim como a importância das disciplinas formativas como eixo 
de construção do conhecimento dos discentes e o avanço dos conceitos pesquisados no decorrer da formação 
profissional dos alunos. 

 
Palavras-chave: Educação Infantil; Formação profissional; Saberes docentes. 
 
¹- Bolsista PIBIC-UERN 
²- Orientadora - Departamento de Educação 
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A Produção do Espaço, o Meio Técnico-Cientifico-Informacional e os Circuitos Espaciais da 

Produção de Tabuleiro Grande-RN.

 Maria Erivanir Rodrigues Nunes1; Rosalvo Nobre Carneiro2.

Objetiva-se analisar a indústria têxtil de moda íntima de Tabuleiro Grande e sua contribuição para o 
desenvolvimento local e do Alto Oeste Potiguar, a partir dos “circuitos espaciais de produção”. No 
intuito de vislumbrarmos resultados concretos foi realizada uma pesquisa nas fábricas, com 
entrevistas aos proprietários e funcionários, sendo os resultados tabulados e transformados em 
gráficos. Verificou-se a existência de seis fábricas de moda íntima e dentre as quais três que 
produzem peças íntimas: Ellis moda íntima, instalada no ano de 1997, J. Érica moda íntima, no ano 
de 2004 e Du corpo moda íntima, as quais possuem lojas distribuídas em outros municípios e fora 
do estado do Rio Grande do Norte. Percebe-se um potencial econômico em Tabuleiro Grande como 
também do Alto Oeste Potiguar, a partir da implantação de fábricas têxteis. 

 
Palavras-chave: Produção do espaço, Indústria Têxtil, Tabuleiro Grande. 
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Análise da dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciaturas – I Fase 

 

Andreza Emicarla Pereira Cavalcante
1
; Maria Lúcia Pessoa Sampaio

2
; Diana Maria Leite Lopes Saldanha

Constituiu-se interesse central da pesquisa investigar a dimensão formativa do leitor nas disciplinas denominadas como 

"Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa" (MELPs), ofertadas presencialmente nas Licenciaturas em 

Letras/Português de todas as IES potiguares. Esse estudo incide na necessidade de compreender que conjunto de 

conhecimentos são mobilizados nas práticas de formação de professores: leitores e formadores de leitores  

(AMARILHA, 1997; ANTUNES, 2003, BARZOTTO, 2008; SILVA, 2009), mediante a análise dos conteúdos/ementas 

de ensino, objetivos e procedimentos, formalizados nos Programas Gerais de Disciplinas (PGDs), dentre outros 

documentos. Em continuidade a estudos anteriores (SAMPAIO, 2005, 2007, 2008), desenvolvidos sobre o ensino da 

leitura/formação do leitor, optou-se por investigar como funciona o trabalho no Ensino Superior, formação de 

professores, cuja problemática repercurte diretamente nos desafios enfrentados pela Educação Básica. A pesquisa 

procedeu do Projeto de Cooperação Acadêmica - PROCAD/CAPES: "Disciplinas das Licenciaturas voltadas para o 

Ensino de Língua Portuguesa (2008-2012), desenvolvido, em parceria, por pesquisadores da UFMA, USP e UERN. 

Inicialmente, tomou-se como objeto de investigação as disciplinas voltadas para as MELPs, ofertadas nos Cursos de 

Letras (I Fase) e, posteriormente, serão tomadas as dos Cursos de Pedagogia (II Fase), de instituições pertencentes ao 

RN/Brasil. Mediante pesquisa bibliográfica, documental e constituição de banco de dados analisaram-se matrizes 

curriculares, propostas/ementas e PGDs, além de consulta aos Projetos Pedagógicos dos referidos cursos. Os resultados 

alcançados com a pesquisa visaram a contribuir com contextos de extremo interesse para a educação brasileira, que se 

situam no âmbito de ensino de língua portuguesa e da formação de professores, cujos alcances e limites da atual 

formação do leitor carecem de estudos mais aprofundados. 

 

Palavras-chave: Ensino de línguas. Metodologias. Formação do Leitor 
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As Geografias da Violência e do Medo no Alto Oeste Potiguar nos Anos de 2007 e 2008

Emeson Matheus Bezerra Ferreira1; Rosalvo Nobre Carneiro2.

Objetiva-se analisar a diferenciação espacial das geografias da violência e do medo no Alto Oeste 
Potiguar nos anos de 2007 a 2008, a fim de vislumbramos quais os tipos de ocorrências criminais 
que mais predominam nesta região bem como suas possíveis causas ou consequências. A partir doe 
check ups do 7° Batalhão de Policia Militar do Rio Grande do Norte, com sede em Pau dos Ferros, 
foram tabuladas as principais ocorrências e transformadas em gráficos no Excel. Após tabulação e 
transformação em gráficos das mesmas, verificou-se a predominância dos casos de  embriaguez e 
desordem, acidentes de veículos com danos materiais, as lesões corporais, acidentes de veículos 
com lesões corporais, os furtos, tentativas de homicídio, os roubos, homicídios e acidente de 
veículos com mortes de pessoas. A violência é uma problemática social que vem se tornando cada 
vez mais pertinente na região do Alto Oeste Potiguar, não só devido aos altos índices de ocorrências 
mencionada, mas também em virtude das novas ocorrências que vem surgindo com o passar dos 
anos. Vislumbrou-se recentemente o aumento dos índices de roubos às agências dos correios, casas 
lotéricas e bancos, além do tráfico e consumo de drogas. Portanto essa é uma problemática que deve 
estar sendo analisada anualmente, devido às novas funções que a violência vem adquirindo no 
espaço ano após ano. 

 
Palavras-chave: Criminalidade, Alto Oeste Potiguar, Espaço. 
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Avaliação Do Conhecimento Popular e Das Práticas Cotidianas em Saúde Bucal Empregadas 

Pela População Do Município De Caicó / RN 

Ana Clara Soares Paiva1; Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais2 

A saúde bucal está diretamente relacionada às condições de alimentação, trabalho, meio ambiente, 
acesso aos serviços de saúde e à informação. O desconhecimento sobre a importância de práticas 
adequadas de cuidados com a boca deve ser considerado no contexto da problemática da saúde 
bucal da população, pois a informação não chega a todas as camadas da sociedade uniformemente. 
A educação assume um papel de destaque na obtenção de bons níveis de saúde bucal, favorecendo o 
desenvolvimento de uma consciência crítica nos indivíduos e comunidades sobre as causas de seus 
problemas, despertando o interesse e a responsabilidade pela manutenção da saúde e alertando para 
atuarem no sentido de mudança. A presente pesquisa objetivou avaliar o conhecimento popular e as 
práticas cotidianas em saúde bucal de usuários dos serviços públicos municipais de saúde de 
Caicó/RN. Através da aplicação de questionários, 306 entrevistas foram realizadas. Os dados 
coletados foram registrados e tabulados segundo conjuntos de categorias descritivas. A análise e 
descrição foram feitas através de medidas de frequências absolutas e percentuais. Os resultados 
apontam predomínio de usuários entre 20 e 45 anos de idade, sexo feminino e com grau de 
escolaridade e padrão socioeconômico baixo. Quanto ao auto-cuidado, parte dos indivíduos 
responderam que tinha conhecimento sobre o assunto e realizava o auto-exame, porém deve-se 
atentar para a grande maioria que relatou não fazer esse exame, por dizerem não saber do que se 
tratava. Avaliando a frequência dos problemas ou doenças bucais mais conhecidos pelos 
entrevistados verificou-se que as respostas foram bastante variadas. Dentre todas, as mais citadas 
foram: dente cariado; câncer de boca; afta; dor de dente e gengivite. Observou-se que o cirurgião-
dentista é considerado principal responsável e/ ou cuidador da saúde bucal dessas pessoas. Os dados 
obtidos indicam que há necessidade de se aplicar e implementar programas educativos voltados 
para a população, a fim de torná-los mais capacitados para manter a sua própria saúde. Novas 
pesquisas nesta área devem ser realizadas a fim de se diagnosticar estas características e subsidiar a 
implementação de estratégias educativas voltadas a toda a população.  

 

Palavras-chave: Saúde Bucal, Educação em Saúde Bucal e Promoção de Saúde 
 
1  – BOLSISTA PIBIC CNPq 
2  – Orientadora -UERN-Departamento de Odontologia 
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A Contribuição das Disciplinas Pedagógicas Para a Formação dos Professores nas Licenciaturas da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte-(UERN)

Fabiene Soares de Lima1; Maria Antônia Teixeira da Costa 2; 

A pesquisa intitulada: “A contribuição das disciplinas pedagógicas para a formação do professor nas Licenciaturas da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, PIBIC/CNPq/UERN – 2009-2010 foi desenvolvida junto aos alunos 
das Licenciaturas ligadas a Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT) e Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais (FAFIC) na perspectiva de evidenciarmos as contribuições formativas das disciplinas: Didática, Psicologia e 
Estrutura do Ensino Básico. Os embasamentos teóricos partiram dos estudos de: Tardif (2002), que trata dos saberes 
docentes e formação continuada onde o autor discute a questão da identidade vacilante do professor e interroga o que é 
preciso saber para ensinar; de Pimenta (2000), que discute sobre a formação de professores: identidade e saberes da 
docência e faz uma ligação entre os saberes sociais e educacionais; Pimenta (1999), que convida o leitor a refletir sobre 
a desvalorização da profissionalização docente e aponta caminhos que devem ser seguidos para a formação de 
qualidade e faz uma critica aos cursos de licenciaturas que ensinam muita teoria aos futuros professores; Cunha (1997), 
que realiza uma reflexão sobre as narrativas como instrumental educativo, tanto na pesquisa como no ensino; Zabala 
(1998), Freire(1996), este apresenta os saberes necesssários ao exercício da docência, entre outros. Concomitante ao 
estudo do referencial teórico, elaboramos um questionário aberto para aplicarmos junto aos alunos das Licenciaturas 
oferecidas pelas Faculdades elencadas. Em seguida, fomos ao campo aplicar o referido questionário. Os alunos das 
Licenciaturas da FANAT e da FAFIC  foram resistentes em responderem o questionário, exceto os alunos de Biologia 
que prontamente atenderam a nossa solicitação. Ao analisarmos os dados, quanto a pergunta se a disciplina Didática 
havia contribuído para a formação deles como professores, dos 15 alunos de Biologia,  todos afirmam que sim. As 
contribuições citadas são as seguintes: contribuiu para saberem transmitir o conhecimento aos alunos, para condução de 
uma boa aula, ofereceu orientações para um bom planejamento, organização de uma aula, fundamentação teórica, 
elaboração de modelos didáticos, para a compreensão da relação teoria e prática, métodos inovadores para o 
desenvolvimento da aula, ajuda ao professor a lidar com o aluno e como se expressar na aula. De maneira geral os 
dados revelaram que a Psicologia vem ajudando a entender o comportamento dos alunos em sala de aula e como 
trabalhar esses comportamentos. Já em didática a disciplina se tornou fundamental para um bom planejamento e 
avaliação dos alunos em sala de aula e por fim a disciplina Estrutura do Ensino Básico foi mencionada que a disciplina 
mostra como está baseado o ensino e a organização da series. Constatamos também a falta de integração entre 
conteúdos específicos e os de fundamentos metodológicos e didáticos. Concluímos que, apesar da desvalorização das 
disciplinas pedagógicas evidenciadas no cotidiano dos Cursos de Licenciatura, é citada a importância destas na 
formação dos alunos envolvidos na pesquisa. 
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Criança, Brincadeira, Responsabilidade e Educação: Representação de Professores sobre a Creche em Fernando 

Pedroza – RN

Carlineide Justina da Silva Almeida
1
; Messias Holanda Dieb

2

Nesta pesquisa, buscamos compreender como a instituição creche é representada socialmente por professores que atuam 

na educação infantil (EI) e anos iniciais do ensino fundamental do município de Fernando Pedroza-RN, o qual foi 

beneficiado com uma unidade de creche financiada com recursos financeiros do PROINFÂNCIA. As questões que 

nortearam a pesquisa foram: De que maneira a instituição creche é representada socialmente pelos professores de 

Fernando Pedroza? Como se organiza essa representação? Que atitudes são manifestadas por eles em relação à creche? 

Como fundamentação teórica, utilizamos o conceito de representação social desenvolvido por Moscovici (1976; 2001) e 

aperfeiçoado por Jodelet (2001) e outros colaboradores, tais como Abric (2001, p. 156), para quem a representação diz 

respeito a “um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto ou a 

uma situação”. Para o alcance dos objetivos, utilizamos as técnicas da associação livre de palavras, da hierarquização 

sucessiva e do questionamento de termos, bem como a entrevista semi-estruturada, com a colaboração de 50 professores 

da educação infantil e séries iniciais do citado município. Os resultados da análise dos dados apontam para o fato de que 

os professores da EI não se remetem mais a uma visão retrógada e assistencialista que outrora a creche representava, 

pois o que podemos depreender é que a instituição creche vem ganhando uma nova imagem, a qual é apresentada pelos 

docentes como um ambiente que, além de oferecer cuidados, deve promover a formação integral das crianças. Esta, 

segundo os professores, deve ocorrer de maneira bastante responsável, o que implica, como exemplo de 

responsabilidade por parte dos professores, atitudes de compromisso com a sua própria formação e com as atividades a 

serem desenvolvidas junto às crianças. 
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Descrição e Análise Crítica dos Componentes Presentes nos Principais Livros Didáticos de 

Filosofia para O Ensino Médio Existentes no Mercado Editorial Brasileiro

Izanete de Medeiros Costa1 ; Marcos de Camargo Von Zuben2; Joelson Silva de Araújo

A pesquisa teve como objetivo descrever e analisar criticamente os componentes presentes nos 
principais livros didáticos de filosofia direcionados ao ensino médio existentes no mercado editorial 
brasileiro. A hipótese investigada refere-se à limitação dos livros didáticos de filosofia no sentido de 
não atenderem de modo suficiente as necessidades atuais do ensino de filosofia no nível médio. O 
universo pesquisado correspondeu aos oito principais livros didáticos presentes no mercado 
editorial brasileiro. Para a definição dos parâmetros avaliativos tomou-se como base de referência 
os seguintes aspectos: definição do que é ensinar filosofia; escolha dos conteúdos a serem 
ensinados; e a metodologia mais apropriada para ensinar filosofia. Além das diretrizes curriculares 
nacionais para o ensino de filosofia, considerou-se como base de estudo e referencial teórico as 
contribuições dos mais relevantes pesquisadores da área do ensino de filosofia. Com base nessa 
bibliografia foram definidos os componentes (conteúdo, metodologia e conjunto gráfico) com vinte 
e um critérios para análise e avaliação dos livros didáticos de filosofia. Com base no Plano Nacional 
do Livro Didático – PNLD definiu-se os indicadores da avaliação (ótimo, bom, suficiente e não). 
Os resultados indicaram necessidade de aprimoramento, de modo geral, em vários âmbitos. Essa 
necessidade apareceu em maior grau no componente “conteúdo” e em menor grau em 
“metodologia” e “conjunto gráfico”. Quanto aos indicadores, a interdisciplinaridade foi a que 
apresentou maiores problemas, com quatro livros que receberam avaliação Não nesse indicador.  Os 
resultados mostraram-se importantes na medida em que atingiram o objetivo de mostrar as 
principais deficiências, seja nas obras como um todo, seja nos componentes ou indicadores. 

 
Palavras-chave: livro didático, ensino, filosofia, avaliação 
 
 
1  – BOLSISTA PIBIC UERN 
2  – Orientador -UERN- Departamento de Filosofia 
 
 
 
 



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010 

 

 

Desigualdades Socioespaciais nas Pequenas Cidades do Alto Oeste Potiguar: Uma Leitura 

Sobre os Espaços de Exclusão em Pau dos Ferros-RN

 

Keliane Queiroz de Lima1; Josué Alencar Bezerra2 

 

O presente trabalho nasce a partir da discussão desenvolvida no projeto de pesquisa "Gênese da 
produção sócio-territorial das pequenas cidades da Microrregião de Pau dos Ferros-RN", 
desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos em Geografia Agrária e Regional (NuGAR) do Curso de 
Geografia do CAMEAM/UERN, sobre a produção do espaço das pequenas cidades do semiárido 
nordestino. O estudo das pequenas cidades do Alto Oeste Potiguar possibilita o entendimento da 
problemática que envolve as cidades desse porte, sobretudo as que estão inseridas nas regiões 
economicamente frágeis. Muitas destas cidades são caracterizadas pela ausência de políticas 
públicas e atividades econômicas voltadas para o desenvolvimento da população, esse aspecto, 
aliado à insuficiente atuação do poder público, contribuiu para o surgimento de vários problemas 
socioespaciais, dentre eles: fragilidade econômica, desemprego generalizado e ausência de 
infraestrutura urbana para garantir a demanda social, entretanto, o que nos chama mais atenção é o 
surgimento de espaços desiguais nestas cidades pequenas. O processo de segregação tem se 
mostrado cada vez mais comum nas pequenas cidades da região, merecendo mais atenção dos 
estudiosos que buscam o entendimento da produção destes espaços. Para tanto, buscamos identificar 
e analisar as desigualdades socioespaciais no Conjunto Manoel Deodato na cidade de Pau dos 
Ferros-RN, a partir do estudo da espacialização e segmentação da diferenciação social e suas 
consequências na dinâmica sócio-territorial desta área da cidade nas últimas décadas. Para tanto, 
desenvolvemos esse trabalho a partir de pesquisa bibliográfica, levantamento de dados estatísticos, 
bem como a pesquisa empírica na área objeto de estudo. Sobretudo, verificamos que a produção do 
espaço urbano em Pau dos Ferros é marcada pela contradição, característica essencial da cidade 
capitalista, uma vez que a atuação dos agentes produtores do espaço urbano, nesta cidade, tem 
contribuído para a manutenção das desigualdades entre as áreas urbanas ocupadas pelos diversos 
extratos sociais, à medida que tem privilegiado, com o incremento de infraestrutura urbana e 
serviços, áreas de interesse das classes sociais de mais alta renda. É preciso garantir para essa 
população a melhora da qualidade de vida e da justiça social em relação ao conjunto da coletividade 
urbana repensando os diversos espaços da cidade, levando em consideração o princípio da 
igualdade no planejamento e gestão urbana. 
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Discentes Com Deficiências, Dificuldades De Aprendizagem, Transtornos Mentais E Comportamentais estudo Da 
Trajetória Acadêmica Dos Alunos Da Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte

Milene Rejane Pereira1; Elza Helena da Silva Costa Barbosa2; José Evangelista de Lma

A pesquisa que tem como tema:  Discentes  com deficiências,  dificuldades de aprendizagens,  transtornos mentais e 
comportamentais: estudo da trajetória acadêmica dos alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foi  
realizado um estudo junto aos alunos com deficiências/dificuldades cadastrados no Departamento de Apoio a Inclusão- 
DAIN.  Entende-se  que  o  ambiente  universitário  é  o  lugar  reconhecidamente  propício  ao  desenvolvimento  do 
conhecimento  científico,  onde  os  discentes  podem  adquirir   preparação  profissional,  eixo  fundamental  para 
proporcionar uma atuação de qualidade ante a um mercado de trabalho cada vez mais exigente.  Para tanto, o objetivo 
da  pesquisa  foi  estudar  a  trajetória  dos  discentes  em  situações  de  deficiências,  dificuldades  de  aprendizagens,  
transtornos mentais e comportamentais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte mediada vinculada ao  
Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação Inclusiva. Como também a relação estabelecida com os colegas 
e professores, assim como a participação destes alunos em bolsas de iniciação científica e estágios oferecidos pela 
Universidade. O adota como embasamento teórico os estudos de Lima (1996), Carvalho (2004), Rodrigues (2004) que  
abordam a Importância de uma sociedade inclusiva, priorizando a todos os indivíduos destacando aos vários tipos de  
deficiências.  Moreira (2002),  Ludke,  André  (1986) enfatizam a importância  da pesquisa qualitativa assim como o 
método fenomenológico na pesquisa científica para o pesquisador organizar e planejar a coleta de dados. Nesse sentido 
foi aplicada uma entrevista semi-estruturada para uma amostra 28 alunos de um total de 59 alunos cadastrados no  
DAIN, sendo 47 % do Campus Central – Mossoró e 15 % Núcleo Avançados de Ensino Superior de Caraúbas NAESC.  
Os dados analisados mostram que os alunos estão encontrando grandes empecilhos no processo de aprendizagem nas  
distintas faculdades, com a relação com os professores, defendem a necessidades de esses profissionais compreenderem 
mais  à  cerca  do  Processo  de  Inclusão,  principalmente  quando  se  tratam  dos  alunos  que  apresentam  transtornos/  
dificuldades de aprendizagem e no caso dos alunos surdos, além disso, a falta do domínio da Língua de Sinais. Os 
resultados  indicam que esses  alunos não conseguem a  participação em eventos,  fundamental  para o currículo dos 
universitários, principalmente os alunos deficientes físicos, deficientes visuais e auditivos, pela acessibilidade devido à 
falta de lugares adequados e ausência de intérpretes. Por outro lado,  observa-se que os alunos ainda encontram apoio 
educacional especializado através do Departamento de Apoio a Inclusão, como o acompanhamento por psicólogos e  
Assistentes  sociais.  Para  tanto,  entendemos  a  importância  da  temática  da  Inclusão  como mérito  primordial  a  ser 
abordada por qualquer instituição social e impreterivelmente a universidade, responsável por oferecer formação de 
qualidade e acessível a todos. Falar em “Universidade” como lugar de oportunidades para alunos com Necessidades 
Especiais nos vislumbrou perceber o termo como forma de incluir todos, a partir de suas especificidades e atitudes  
diante das oportunidades que a Universidade pode proporcionar. Lima (2003) nos propõe refletir que a deficiência é 
considerada um impacto para a sociedade, esclarece que os sujeitos ainda buscam a adequação com a realidade de 
conviver com as pessoas que se encontram em situação de deficiência. A pesquisa nos vislumbrou em compreendermos  
com mais intensidade a importância da temática da Inclusão como mérito primordial  a  ser  abordada por qualquer 
instituição social e impreterivelmente a universidade. E, irmos além do discurso pela educação inclusiva, avançarmos  
no intuito de praticarmos a inclusão, uma vez que o ato inclusivo torna-se possível quando há uma interação entre todos  
os membros, promovendo apoio tanto na sala de aula quanto para além dela, ou seja, nos eventos promovidos pela 
Universidade, ou na participação desses estudantes nos estágios em pesquisa e em atividades de extensão.

Palavras-chave: Discentes, Ensino Superior, Inclusão.
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Discutindo os Conflitos e Tensões na Construção das Identidades dos Professores do Ensino 
Religioso de Natal/RN 

 
 

Francisco Melquíades Falcão Leal1; Araceli Sobreira Benevides2 

 
Com o novo modelo do Ensino Religioso (ER) nas escolas do RN, introduzido há um a década, algum as realidades 
ficaram evidenciadas e, dentre essas, a que com eça a ser estudada é a dos novos profissi onais que atuam nessa área de 
conhecimento. Com isto, faz-se necessário um estudo da form ação e da atuação de sses professores, suas identidades e 
de como elas são construídas a partir da atuação e dos saberes construídos/elaborados por aqueles. Apesar de o ER estar 
presente no contexto educacional brasile iro desde o período da colonização port uguesa, somente em fins do século XX 
é que se propõe um a form ação específica para essa área educacional. As aulas de Religião, com o eram  antes 
denominadas, seguiam um modelo confessional e di recionado para o  cato licismo, como relig ião oficial. A p artir das 
transformações ocorridas, quando se iniciaram  os debates sobre a necessidade ou não de ER no país, concluiu-se que 
essa disciplina deve fazer parte da formação do cidadão. A partir de então, alguns encaminhamentos foram acontecendo 
no sentido de se organizar os conhecim entos que devem fazer parte de uma aula dessa disciplina, que tipo de form ação 
deve possuir os professores e quais os saberes que devem compor essa formação. Com o objetivo de entender um pouco 
mais sobre a realidade da formação desse profissional, utilizamo-nos do modelo de pesquisa qualitativa, interpretativista 
(MOITA LOPES, 2003), por entendem os que, na produção do conhecimento, faz-se necessário levar em  conta a 
subjetividade e a interação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado.  O desenvolvim ento da pesquisa seguiu as 
seguintes fases: im ersão no cam po de form ação continuada dos professores de ER , a partir de entrevista com oito 
professores da rede m unicipal e estadual da capital poti guar. Analisamos o diálogo sobre o fazer cotidiano desses 
docentes com base no pensam ento bakht iniano. Também tomamos como base o que é di to por pesquisadores atuais 
(BENEVIDES, 2005; HALL, 2009;  KRAMER, 2007; MOITA LOPES, 2003) sobre as questões referentes à temática 
da construção das identidades. Indicam os os conflitos que  aparecem nos enunciados dos sujeitos pesquisados, que se 
apresentam como constantes na rot ina de professores/as do Ensino Religioso e que são desconheci dos por aqueles que 
pretendem ingressar nessa prát ica pedagógica. Pudemos, assim, observar que os saberes c onstruídos pelos professores 
do Ensi no R eligioso não correspondem  às propost as da LD BEN 9.475/97, em função daquel es não possuí rem a 
formação específica exigida para atuação. Ordenamos três categorias, desenhadas pelas análises: as políticas públicas, a 
gestão escolar e a falta de formação específica que são interpretadas como fontes geradoras dos principais conflitos que 
hoje permeiam a atuação docente do ER do RN. Assim, o ER não pode ser visto somente como voluntariado, filantropia 
ou boa-vontade e, por isso, deve requere r formação específica em nível superior  e educação continuada dos docentes. 
Consideramos que est a pesqui sa pode col aborar para a compreensão das i dentidades desses docent es a part ir da 
interlocução entre as questões hoje postas nas Ciências Hu manas sobre com o se constroem  as representações, as 
diferenças e os conflitos que subjazem as relações sociais e culturais do mundo contemporâneo. 
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Do Novo ao Integrado Ensino Médio: a Situação das Escolas Públicas de Ensino Médio 

Entrecortadas por Reformas – Uma Leitura a Partir do Oeste Potiguar.      

 

Erika Roberta Silva de Lima1; Jean Mac Cole Tavares Santos2;Dayse Medeiros de Sousa.
Neste projeto analisamos as políticas governamentais do Ministério da Educação para o ensino 
médio, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luís Inácio Lula da Silva, nas principais 
escolas públicas da cidade de Mossoró. Nosso interesse foi percebermos a incorporação ou não, as 
adaptações e as resistências às políticas governamentais representadas pelas ações do MEC. 
Buscamos, na construção do discurso de gestores e docentes sobre a função da escola e sua relação 
com a sociedade e o mundo do trabalho. Atentamos para as contradições entre os discursos, para o 
conhecimento das bases legais que norteiam as intervenções estatais, para as condições estruturais, 
para a consolidação das propostas e suas devidas consequências, e para a sobreposição, nos 
discursos, das duas intervenções. Partimos de estudos teóricos embasados em Santos (2008), 
Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005) e Brasil (1999) buscamos, ainda, na prática escolar, na construção 
do discurso de gestores e docentes os elementos das duas reformas. Percebemos em uma leitura 
parcial que as reformas chegam como uma imposição aos professores que são responsáveis por 
colocarem em prática todas as exigências prescritas no documento oficial da reforma, na maioria 
das vezes sem nenhuma estrutura que acompanhe as exigências. Por isso, é imprescindível a 
participação de todos os diretamente interessados quando pensarem políticas que influenciarão o 
cotidiano da escola. Formação, condições matérias e participação são requisitos mínimos para o 
sucesso de qualquer reforma educacional. Dessa forma, apresentamos algumas questões a partir da 
realidade que estudamos: 1. As condições para implementar as reformas nas salas de aula não 
chegaram às escolas; 2. Pelas falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram; 
3. Através dos discursos dos docentes chegamos à conclusão que, pelo fato de não se sentirem 
preparados, os professores não mudaram suas práticas diante do que estava sendo proposto; 4. A 
incorporação e a adaptação real da proposta que as reformas trazem foram dificultadas pela falta de 
recursos e planejamentos e, 5. O ensino médio, por ser a última fase da educação básica, deve ser 
trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os adolescentes decidem seu 
futuro.  
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ENSINO DE LEITURA E FORMAÇÃO DE MEDIADORES NOS CURSOS DE LETRAS DA UERN

 Anny Kaliny Silvestre da Fonsêca1; Alessandra Cardozo de Freitas2 

A pesquisa  “Ensino  de  Leitura  e  formação  de  mediadores  nos  cursos  de  letras  do  RN”  procede  do  Projeto  de 
Cooperação Acadêmica sob o título “Correlações entre o atual quadro do Ensino de Língua Portuguesa e as disciplinas 
da  licenciatura  voltadas  para  o  seu  ensino”,  bem como de  pesquisas  em teoria  e  prática  da  leitura  de  literatura, 
desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa em Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Objetiva 
investigar  os  conhecimentos  sobre  o  ensino  de  leitura  e  a  formação  de  mediadores  abordados  nas  disciplinas 
relacionadas ao Ensino de Língua Portuguesa, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (RN), especificamento 
nos Campus de Assu e Mossoró. Apoia-se em estudos que compreendem a leitura como uma atividade de construção de 
sentidos (KLEIMAN, 1999; KRAMER, 1999; SMITH, 1999, 1991; YUNES, 2003); em trabalhos que destacam o papel 
do professor  como leitor  experiente (GERALDI,  1997, 2002) e em teorias que enfatizam a dimensão reflexiva da 
formação e profissionalização docente (TARDIF, 2002).  Assume protocolos da pesquisa qualitativa,  com ênfase na 
análise descritiva dos dados, provenientes da coleta de Programas de Disciplinas (PGDs), dos cursos de Letras e de 
entrevistas semidirigidas, realizadas no sentido de complementar informações dos PGDs junto aos seus elaboradores. 
Como resultados  apresenta  possibilidades  e  limites  dos  Cursos  de  Letras  da  UERN quanto a  formação  inicial  do 
docente mediador de leitura, em específico dos Campus de Assú e Mossoró. Enquanto possibilidades, identificamos a 
necessidade de investimento em atividades de leitura que permitam o uso da linguagem como forma de expressão, 
interlocução e processo criativo de construção de sentidos. Outra possibilidade diz respeito a função do professor como 
mediador e incentivador de práticas de leitura, aspecto que pressupõe a abordagem articulada de conhecimentos teóricos 
e  práticos  na  disciplina  Didática  da  Língua  Portuguesa.  Destacamos  enquanto  limites  a  restrita  oportunidade,  no 
momento, de o formando em letras explorar  os  conhecimentos práticos  sobre o ensinar  e  o  aprender a  ler,  o  que 
conseqüentemente compromete a sua formação enquanto mediador de leitura. Outro limite compreende a ausência de 
discussão sobre a literatura e o seu ensino nos PGDs da disciplina em foco, aspecto que deve ser revisto na formação do 
graduando de letras, futuro professor e mediador de leitura na área de Ensino de Língua Portuguesa. Acreditamos que 
essa reflexão poderá contribuir para os avanços na academia, principalmente poderá ajudar o professor que está em 
formação a investir cada vez mais em sua atuação docente. Em síntese, devemos reconhecer-nos uns aos outros como 
sujeitos competentes e com conhecimentos.

Palavras-chave: Formação de Leitor, Programas de Disciplinas, Ensino Superior.
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Escolas Públicas Estaduais em Mossoró-Rn: Um Estudo Sobre sua Crise

Érica Renata Clemente Rodrigues1
; Arilene Maria Soares de Medeiros2

 

 
A pesquisa, Escolas Públicas Estaduais em Mossoró-RN: um estudo sobre sua crise, objetivou 
discutir a crise da escola pública da rede estadual de ensino na cidade de Mossoró-RN, apreendendo 
os fatores que vêm contribuindo com seu esvaziamento. Com a pesquisa, procurou-se responder as 
seguintes indagações: que motivos justificam o esvaziamento da escola pública da rede estadual de 
ensino em Mossoró? O que os profissionais pensam acerca desta problemática? A pesquisa é de 
cunho exploratório, de natureza qualitativa, adotando como procedimento básico a análise 
documental e as entrevistas semi-estruturadas com os gestores escolares e profissionais que atuam 
na 12ª DIRED e no SINTE-RN. A análise dos dados qualitativos colhidos por meio das entrevistas 
semi-estruturas foi feita a partir de eixos, a saber: Escola Pública no Brasil e em Mossoró; A 
responsabilização pela crise da escola pública e as políticas educativas no Brasil; As estratégias 
utilizadas pela comunidade escolar para o enfrentamento da crise e, por último, O futuro da escola 
pública. Os gestores apontam que as causas da crise são a falta de compromisso das autoridades 
com a educação; ausência de profissionais qualificados na escola; gestão escolar que se afirma 
democrática, violência, os baixos salários dos profissionais, a localização e estrutura física das 
escolas. Para o Sistema Público Estadual, através da Coordenadora do Setor Pedagógico da 12ª 
DIRED, a crise não consiste nas políticas públicas, pois, reconhece que algumas mudanças estão 
sendo implementadas na educação. Passa pela gestão escolar, incluindo a falta de moralidade, o 
descompromisso, a desvalorização profissional, a má localização das escolas. Para o Coordenador 
do SINTE-RN, a crise é consequência da descontinuidade das políticas públicas, da mudança 
frequente de Secretários de Educação, da ausência de políticas de Estado, da descaracterização do 
processo de escolha de diretores, fragilizando a gestão democrática.  A crise da escola é real, 
assumida pelos profissionais da escola e de outros setores envolvidos na pesquisa e comprovada 
pelos dados oficiais de matrículas.  A escola vive um desencantamento no seu interior que, 
inclusive, vem comprometendo as possibilidades de resistências dos sujeitos em virtude de uma 
acomodação no combate à crise. A situação é crítica, mas apesar de constante mal estar vivenciado 
pelos professores, alunos, gestores, todos acreditam no futuro da escola pública estadual. Para tanto, 
é necessário um maior envolvimento dos profissionais da educação com a causa pública, 
compromisso que só será efetivado mediante a iniciativa de políticas de Estado que garantam aos 
educadores sua valorização quanto profissionais que são. Em termos de conclusão provisória, 
porque a pesquisa demonstrou que a crise da escola pública é complexa e requer aprofundamentos 
posteriores, admite-se que, apesar de a gestão democrática ser apresentada como um aspecto que 
vem contribuindo com a crise da escola, ela é um caminho a ser buscado, pois, não cabem 
tergiversações sobre sua relevância e necessidade na construção de uma escola pública de 
qualidade. 
 
Palavras-chave: Escola Pública. Crise. Direito Social. 
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Escolha dos Livros Didáticos de História: Influências Exercidas pelos Materiais Didáticos na Produção dos 
Discursos com Teor Argumentativo 

 
Gislayne Cinara da Silva1; André Victor Cavalcanti Seal da Cunha2; Ana Gabriela de Souza Seal  

 
Este trabalho tem o propósito de investigar o uso dos materiais didáticos na construção das Estratégias Argumentativas 
pelos professores ministrantes das aulas de História no Ensino Fundamental. Compreendemos que os materiais 
didáticos podem ser utilizados pelos professores para orientar ou apenas complementar suas aulas. No caso brasileiro, 
um dos materiais didáticos de maior destaque é o livro didático, visto que esse é distribuído às redes públicas via poder 
federal. Dessa forma, o Livro Didático aparece enquanto um dos instrumentos mais utilizados no âmbito escolar e um 
dos mais discutidos desde a sua produção, circulação e consumo. Em nossa pesquisa, nos voltamos para atentar a 
presença e uso dos diversos materiais didáticos nas aulas de História do Ensino Fundamental em uma escola pública de 
Mossoró. Para isso, realizamos entrevistas iniciais com as professoras ministrantes dessa disciplina e iniciamos 
observações em salas de aula. As entrevistas realizadas e as aulas observadas foram transcritas para possibilitar uma 
análise dos conteúdos eleitos e dos discursos produzidos pelas professoras, a fim de que pudéssemos identificar a 
elaboração de argumentos, ou a ausência deles. Por meio das análises foram identificadas muitas inquietações que 
afligiam as professoras envolvidas na pesquisa no que dizia respeito à escolha do Livro Didático de História que, por 
conseguinte, implicava em diferentes formas de uso ou rejeição desses nas aulas. Verificamos que a seleção da obra foi 
realizada pela equipe de professores junto à coordenação, mas o livro escolhido pela escola não foi indicado para o 
MEC, pois no município optou-se por uma escolha única. Esse mesmo fato havia ocorrido no último ano de escolha, o 
que impulsionou a equipe pedagógica dessa escola a montar uma apostila com textos e atividades retirados de vários 
livros didáticos de História. Durante as aulas observadas, pode-se identificar que algumas docentes também 
trabalhavam com um livro utilizado por uma escola particular e, como os alunos não possuíam esse material, a escrita 
do conteúdo era feita através da lousa, mas havia perdas em relação às imagens que facilitaria a compreensão do 
conteúdo histórico presente no livro didático. Tal fato implicava na restrição da contextualização apresentadas nas obras 
frente às atividades de leitura e escrita propostas em sala. Percebemos igualmente prejuízos quanto à construção da 
consciência históricos crítica e a aprendizagem de estratégias argumentativas, uma vez que se compreende que a 
aprendizagem da assunção e defensa de pontos de vistas ocorre quando o professor, através do discurso com teor 
argumentativo, contribui de forma direta ou indireta para a construção dessa habilidade. Já em relação a atividades 
didáticas escritas encontramos indícios de estratégias argumentativas em um único momento. Dessa forma, constatamos 
a ausência de estratégias argumentativas nos discurso dos professores nas aulas de História frente à elaboração das 
narrativas históricas escolares, das quais ocorria uma transposição didática “direta” dos materiais de referência para as 
aulas de História, nas quais os alunos eram convidados centralmente à memorização e cópia. Encontramos na verdade 
apenas indícios em uma única atividade escrita que possibilitava o uso de estratégias argumentativas pelos alunos. 
Nesse sentido, torna-se necessário refletir acerca dos objetivos da disciplina e da necessidade de argumentar em prol do 
desenvolvimento de posturas mais críticas por parte dos discentes diante de temáticas sociais polêmicas. 
 
Palavras chave: Ensino de História – Materiais Didáticos – Estratégias Argumentativas  
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Estudos de Lógica Simbólica

Allysson Bruno de Araújo Rufino1; Galileu Galilei Medeiros de Souza2 

O projeto de pesquisa “Estudos de Lógica Simbólica” estruturou-se em torno da construção de um 
espaço de discussão sobre Lógica Matemática ou Simbólica. O objetivo principal deste estudo era o 
de identificar meios para diminuir as dificuldades enfrentadas por professores e alunos da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN que discutem a lógica matemática 
(simbólica), tanto no que se refere ao acesso de seus conteúdos, dado a sua acentuada formalidade, 
quanto no que diz respeito a adequação dos materiais didáticos dessa área ao que é exigido nas 
ementas das disciplinas que tratam desta temática, oferecidas pelos cursos de filosofia da UERN. A 
meta assumida neste esforço foi a da produção de um material didático que viesse a facilitar estas 
discussões em sala de aula, ao mesmo tempo em que promovesse a iniciação científica e a pesquisa. 
Para tanto, propôs-se como metodologia: 1) a seleção e leitura de bibliografia nacional e 
internacional que desenvolvesse as principais temáticas da lógica simbólica e 2) a análise desta 
bibliografia e 3) a síntese do material resultante da etapa anterior, tendo em vista a estruturação de 
um texto que pudesse contribuir para com o processo ensino-aprendizagem no âmbito da lógica 
simbólica, a partir da busca de mecanismos que facilitem o seu esclarecimento e compreensão, 
procurando enfocar: a) uma introdução geral aos principais conceitos utilizados neste campo; b) a 
lógica das proposições e c) a lógica dos termos. Como resultado do projeto, foi organizado o texto: 
“Introdução ao estudo de Lógica Simbólica”, dividido em três partes. A primeira destas subdivide-
se em dois momentos. No primeiro, procura-se contextualizar a lógica como disciplina filosófica, 
mostrando como esta foi entendida no decorrer da história das ideias filosóficas. Em um segundo 
momento, conduz-se o leitor à compreensão de alguns conceitos fundamentais em logística (lógica 
simbólica), como aqueles de “indução”, “dedução”, “proposição” e “função”. A segunda parte do 
escrito é dedicada ao estudo da lógica das proposições, onde se revelam as relações lógicas Inter-

sentenciais, ou seja, que se observam entre sentenças. Neste momento são apresentados os 
principais métodos de verificação da validade de argumentos, a saber, o método das tabelas, o 
método das ramificações e o método por meio do uso de inferências. A terceira e última parte deste 
material diz respeito ao estudo da lógica dos termos, ou mais precisamente, das relações lógicas 
intra-sentenciais. Neste último momento, analisou-se a aplicação dos métodos das ramificações e 
das inferências na verificação da validade de argumentos, possibilitada por meio do uso das 
sentenças de Herbrand, obtidas a partir de sentenças quantificadas existencialmente ou 
universalmente. Por fim, o texto final conseguiu dar conta de modo prático, simples e direto dos 
principais meios logísticos para simbolização e verificação de argumentos, sem perder a necessária 
profundidade requerida pelo estudo da lógica simbólica.   

 
Palavras-chave: lógica simbólica; validade do discurso; didática. 
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Formação de Professores de História: o Aprender Cotidiano de Alunos Recém Formados na UERN 

          Ítala Raiane Trajano Alves            1; André Victor Cavalcanti Seal da Cunha2 

Esta pesquisa pretende investigar como se apresenta a fase inicial da profissão de professor de História em alunos recém 
formados do curso de História da Universidade do Estado d Rio Grande do Norte/UERN, Mossoró, Campus Central, 
licenciados no período de 2007 e 2008, i nvestigando seus procedimentos didáticos e e studando o repertório de seus 
saberes que são co nstruídos com a experi ência. É part e de nossos objetivos pensarmos nesses profess ores, sujeitos da 
pesquisa em  questão, com o detentores de um saber pa rticular, c om concepç ões próprias sobre Educação, Históri a e 
Ensino de História que foi construído ao longo de todo o processo acadêmico e po steriormente profissional. A nossa 
pesquisa elege como sujeitos, quatro professores recém-formados pelo c urso de História da UERN, que se enc ontram 
no exercício da profissão. Para uma coleta de dados iniciais realizamos uma entrevista semi-estruturada, que procurou 
destacar o que os entrevistados pensavam da contribuição do curso que haviam acabado de concluir, bem como alguns 
aspectos de seu inicio de “experiência profissional”. Durante a co leta de dados utilizamo-nos da opção “participante-
como-observador”, por acreditarmos que  dessa forma podem os o bservar e  i nvestigar as formas com o são cri ados o 
repertorio das praticas docentes, i nvestigando como a a quisição da e xperiência i nfluencia na  c onstrução d os sabe res 
docentes desses professores. Esperamos com a segui nte pesquisa identificar possíveis lacunas do curso de História da 
UERN, além de contribuir para podermos compreender como se dá esse processo de “tornar-se professor”, aprendendo 
na atuação em diversos ambientes e descobrindo diferentes perspectivas, assim como a influencia do curso de História. 

Palavras-chave: Formação Docente; Procedimentos Didáticos; Saberes Docentes. 
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Formação de Professores Experientes no Município de Mossoró-RN – Os Atuais Projetos Formativos e as 
Reformas Curriculares no Ensino Fundamental

Raquel Gaudêncio da Costa 1; Normândia de Farias Mesquita Medeiros2 

 
A proposta consiste em analisar os atuais projetos form ativos (formação inicial e continuada) ofertados aos professores 
da rede pública de ensino no município de Mossoró-RN, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de 
um enfoque que busca um paradigma profissionalizante na formação do professor, que compreende os saberes docentes 
como fundantes da práxis profissional. Paradigma este, que defende a formação em nível superior como requisito básico 
para a profissionalização do ensino. Em especial o estudo focaliza o curso PROFORMAÇÃO assum ido pela 
Universidade do Estado do Rio Grande  do Norte no período de 1999 a 2009. Trata-se a formação docente como uma 
dinâmica resultante das condições sócio-históricas e culturais, nã o significando apenas acumulação de conhecimentos, 
cursos, técnicas, não se reduzi ndo a probl emas técnicos e cu rriculares, mas entendida como um t rabalho de reflexão 
crítica permanente da prática, de (re)estruturação de um a identidade pessoal e profissional. Para conhecer o alcance do 
programa de formação de professores PROFORMAÇÃO, inicialmente, mapeia-se os cursos de formação desenvolvidos 
no m unicípio e traça-se o perfil do(a) professor(a) com experiência no m agistério, m as que só agora, realiza um a 
formação em nível superior. Em seguida, avalia-se elementos do curso que devem proporcionar mudanças nas atitudes, 
sobretudo de práticas, nas referências a respeito das exigências postas para uma docência profissionalizada. Utiliza-se o 
estudo docum ental (docum entos ofi ciais, regi stros e rel atórios real izados pel os professores e escol as), depoi mentos 
coletados em  entrevistas, observação do trabalho docente. O foco encontra-se na identificação dos fundam entos da 
estrutura didático-pedagógica e curricula r (base de conhecim ento da formação) sobre as quais se apóia o projeto 
formativo, em confronto com as orientações prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), cujos conteúdos e justificativas apontam um 
perfil docente e trazem à tona alguns fatores básicos da profissão. 
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Habilidades de Pensamento na Formação Inicial do Professor

Maria Fabiana Martins da Costa1; Anádja Marilda Gomes Braz2; Patrícia Paiva dos Santos.

A  pesquisa  que  estamos  realizando  acerca  da  formação  inicial  do  Pedagogo  com  o  apoio  do  PIBIC/UERN- 
agosto/2009- agosto/2010 tem como objeto de estudo o ensino aprendizagem de procedimentos para a formação de 
conceitos científicos, fundamentando-se na necessidade de se compreender os conteúdos procedimentais subjacentes a 
formação do profissional Pedagogo, como fator de compreensão de conceitos e princípios científicos, tentando formar 
novas habilidades de pensamento capazes de serem operacionalizadas frente às novas exigências educacionais. Esse 
objeto de estudo é preocupação da maioria dos cursos de formação de professores bem como de renomados teórico 
(COLL, 2004; FREIRE, 1983; LIPMAN, 1999; SCHON, 2000; TISHIMAN, 1999) que discutem novas perspectivas 
formativas para o professor, cujo foco de discussão remete as habilidades e competências requeridas a este profissional.  
Foi possível constatar através dos estudos, discussões e orientações sobre o objeto investigado que o pensamento e a 
ação  do  professor  em seu  ato  docente  movimentam-se  através  de  habilidades  cognitivas  capazes  de  favorecer  o 
desenvolvimento de uma postura reflexiva. Para Lipman (1999) as habilidades cognitivas essenciais são: habilidade de 
investigação, que trata de uma prática autocorretiva com objetivo de descobrir ou investigar maneiras de lidar com 
aquilo que é problemático tendo como produto o julgamento; habilidade de raciocínio que é o processo de ordenar e  
coordenar  o  que  foi  descoberto  através  da  investigação,  implicando  em descobrir  maneiras  válidas  de  ampliar  e 
organizar  o  que  foi  descoberto  ou  investigado  enquanto  era  mantido  como  verdade;  habilidade  de  formação  de 
conceitos que é a organização de informações em grupos relacionais para então analisar e esclarecê-las, facilitando sua  
utilização na compreensão e no julgamento; e habilidade de tradução, que implica na transmissão de significados de 
uma língua ou esquema simbólico, ou modalidade de sentido, para outra, mantendo-os intactos. Diante dos resultados  
obtidos percebe-se a carência quanto ao desenvolvimento de habilidades de pensamento na sala de aula, uma vez que os 
professores  não  tem a  cultura  de  estudar  e  discutir  questões  relativas  às  habilidades  cognitivas  dos  alunos,  para  
promover seus desenvolvimentos, impossibilitando, assim, de se ter um ensino aprendizagem capaz de proporcionar aos 
alunos um pensar reflexivo, atento e crítico que os habilite na discussão, na escolha e na tomada de suas próprias 
decisões.

Palavras-chave: Pedagogo, Formação Inicial, Habilidades de Pensamento.
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Historiografia e Fontes da Educação do Rio Grande do Norte

 Aldamir Martins da Silva1; Rossana Kess Brito de Souza Pinheiro2.

O que já se sabe sobre a História da Educação Norte-rio-grandense? A questão norteadora deste 
trabalho surgiu de outra  pesquisa sobre as  práticas  educativas  históricas  e  suas  relações  com a 
formação de  professores  no  estado  do  Rio  Grande do  Norte.  O objetivo  principal  da  presente 
pesquisa é contribuir para a compreensão de questões em torno da relação entre historiografia e 
práticas culturais de indivíduos e grupos sociais, no caso, práticas educativas formais, considerando 
seus desdobramentos na formação de professores no Rio Grande do Norte. Para alcançar este fim, 
nos propomos a rastrear, identificar e catalogar pesquisas que girem em torno da temática História 
da Educação do Rio Grande do Norte. Ele surge da necessidade, enquanto pesquisadores na área 
dos fundamentos da educação,  de contar  com um material  menos disperso,  mais  enciclopédico 
sobre a história educacional norte-rio-grandense. Já contamos no Rio Grande do Norte com uma 
produção de mais de uma década sobre a temática capitaneada pelas pós-graduações e linhas de 
pesquisa  focadas  na  temática  História  do  Rio  Grande  do  Norte.  Nosso  campo  de  investigação 
limita-se ao programa de pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte  (UFRN).  Aqui  optamos pelo paradigma indiciário  como o concebe  Ginzburg 
(1989) como suporte metodológico. A História Cultural (CHARTIER, 1990) e sua aplicabilidade na 
análise  historiográfica  oferecem  o  suporte  teórico  que  complementa  esta  metodologia.  Esta 
abordagem permite uma busca nas particularidades de cada configuração (ELIAS, 1993), na sua 
complexidade,  nas  suas  tensões  e  nas  suas  permanências  permitindo  o  uso  de  fontes  menos 
convencionais. Este é um trabalho que visa iniciar o processo de construção e organização de um 
catálogo eletrônico do material encontrado. Pretendemos ainda que esse índice de fontes contenha 
em si  comentários  sobre  cada  documento  encontrado para facilitar  a  busca de pesquisadores  e 
estudantes da área dos fundamentos da educação. Os resultados já obtidos na pesquisa foram: 58 
fontes  (teses  e  dissertações)  que se  encaixam no recorte.  Destas,  apenas  18 foram encontradas 
disponíveis para download no sistema on-line da UFRN [SIGAA]. Produziu-se, ao fim da pesquisa, 
um índex organizado por categorias, no intento de facilitar a busca destas fontes.

Palavras-chave: Fontes; produção historiográfica; História da Educação; Rio Grande do Norte.
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Matemática na Infância: A Ressignificação do Conhecimento Conceitual e Prático 
 
 

Maria Lúcia Oliveira de Andrade Vieira1,  Francisca Maria Gomes Cabral Soares2 

 
 

Com o novo modelo do Ensino Religioso (ER) nas escolas do RN, introduzido há um a década, algum as realidades 
ficaram evidenciadas e, dentre essas, a que com eça a ser estudada é a dos novos profissi onais que atuam nessa área de 
conhecimento. Com isto, faz-se necessário um estudo da form ação e da atuação de sses professores, suas identidades e 
de como elas são construídas a partir da atuação e dos saberes construídos/elaborados por aqueles. Apesar de o ER estar 
presente no contexto educacional brasile iro desde o período da colonização port uguesa, somente em fins do século XX 
é que se propõe um a form ação específica para essa área educacional. As aulas de Religião, com o eram  antes 
denominadas, seguiam um modelo confessional e di recionado para o  cato licismo, como relig ião oficial. A p artir das 
transformações ocorridas, quando se iniciaram  os debates sobre a necessidade ou não de ER no país, concluiu-se que 
essa disciplina deve fazer parte da formação do cidadão. A partir de então, alguns encaminhamentos foram acontecendo 
no sentido de se organizar os conhecim entos que devem fazer parte de uma aula dessa disciplina, que tipo de form ação 
deve possuir os professores e quais os saberes que devem compor essa formação. Com o objetivo de entender um pouco 
mais sobre a realidade da formação desse profissional, utilizamo-nos do modelo de pesquisa qualitativa, interpretativista 
(MOITA LOPES, 2003), por entendem os que, na produção do conhecimento, faz-se necessário levar em  conta a 
subjetividade e a interação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado.  O desenvolvim ento da pesquisa seguiu as 
seguintes fases: im ersão no cam po de form ação continuada dos professores de ER , a partir de entrevista com oito 
professores da rede m unicipal e estadual da capital poti guar. Analisamos o diálogo sobre o fazer cotidiano desses 
docentes com base no pensam ento bakht iniano. Também tomamos como base o que é di to por pesquisadores atuais 
(BENEVIDES, 2005; HALL, 2009;  KRAMER, 2007; MOITA LOPES, 2003) sobre as questões referentes à temática 
da construção das identidades. Indicam os os conflitos que  aparecem nos enunciados dos sujeitos pesquisados, que se 
apresentam como constantes na rot ina de professores/as do Ensino Religioso e que são desconheci dos por aqueles que 
pretendem ingressar nessa prát ica pedagógica. Pudemos, assim, observar que os saberes c onstruídos pelos professores 
do Ensi no R eligioso não correspondem  às propost as da LD BEN 9.475/97, em função daquel es não possuí rem a 
formação específica exigida para atuação. Ordenamos três categorias, desenhadas pelas análises: as políticas públicas, a 
gestão escolar e a falta de formação específica que são interpretadas como fontes geradoras dos principais conflitos que 
hoje permeiam a atuação docente do ER do RN. Assim, o ER não pode ser visto somente como voluntariado, filantropia 
ou boa-vontade e, por isso, deve requere r formação específica em nível superior  e educação continuada dos docentes. 
Consideramos que est a pesqui sa pode col aborar para a compreensão das i dentidades desses docent es a part ir da 
interlocução entre as questões hoje postas nas Ciências Hu manas sobre com o se constroem  as representações, as 
diferenças e os conflitos que subjazem as relações sociais e culturais do mundo contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Matemática, Infância, Proposta pedagógica. 
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O ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA PÚBLICA DE MOSSORÓ

Edinalva Virginio Felipe de Oliveira1; Verônica Maria de Araújo Pontes2

A busca de formação de leitores tem se constituído numa preocupação constante de professores e pesquisadores que 
vêem a leitura como um dos caminhos para o desenvolvimento cognitivo do aluno, bem como a formação de cidadãos 
críticos. No entanto, em avaliações realizadas como o PISA e o SAEB, os nossos alunos não têm atingido a literacia em 
leitura,ficando aquém das expectativas gerais. Sendo assim, questionamos: Como se dá o trabalho com a compreensão 
de leitura de textos realizado pelo professor em sala de aula?Como podemos formar leitores em sala de aula? Nossa 
pesquisa tem como objetivos:  verificar  o ensino de língua portuguesa em sala  de aula do 3º ano do ciclo inicial; 
identificar a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno e o que é trabalhado pelo professor de Língua 
Portuguesa do 3º ano do ciclo inicial; proporcionar mudanças na prática do professor a partir da leitura literária de 
narrativa em sala de aula, em um projeto de intervenção; despertar o interesse do aluno/leitor pelos textos literários, 
através da intervenção junto ao professor e ao aluno em sala de aula; utilizar narrativas em sala de aula tendo em vista 
proporcionar o gosto e o prazer de ler; refletir,  junto aos professores,  sobre a formação de leitores capazes de dar 
significado ao que lêem no contexto dos anos iniciais; e trabalhar com a leitura na sala de aula numa perspectiva de 
compreensão e significado para o leitor. Para isso,optamos em investigar uma sala de aula de 3º ano dos anos inicias da 
rede pública de ensino da Cidade de Mossoró. em que selecionamos a abordagem qualitativa,utilizando entrevistas e 
observações,bem como uma proposta de intervenção em sala de aula.A referida análise será feita à luz de um referencial 
teórico que contempla aspectos psicolinguísticos e sociais de compreensão da leitura,  com base em experiências e 
estudos já realizados por Smith.  Oakhill, Marcuschi, Spinillo, Amarilha, Azevedo, Pontes, Silva e Zilberman.

Palavras Chave: leitores, leitura, ensino
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O Espaço Urbano e o Crime Narrados Pela Imprensa de Mossoró 1872-1920. 

Alysson Paulo Holanda Lima 1; Francisco Linhares Fonteles Neto2

O projeto procura compreender como o espaço urbano e o crime são narrados pela imprensa de 
Mossoró nos anos de 1872-1929, momento de mudanças significativas tanto na estrutura física 
como na forma de se viver na cidade. Preocupações com a ordenação da urbe e o controle social 
passam a se intensificar com o crescimento da cidade e de sues problemas sociais, entre eles a 
criminalidade. Procuramos, através das matérias publicadas na imprensa, compreender e 
problematizar o mundo do crime apresentado pelos jornais de Mossoró em fins do século XIX e 
início do século XX. O objetivo inicial era estudar o espaço urbano de Mossoró e o crime narrados 
pelo jornal “O Mossoroense” de 1872-1920, no entanto, no transcorrer do projeto o período 
pesquisado foi prolongando e a pesquisa passou a abranger o período compreendido1872-1929. 
Nesta linha, este estudo teve por objetivo entender a problemática sobre como a imprensa 
mossoroense narrava o crime em meio ao processo de urbanização, desenvolvendo assim uma 
pesquisa quantitativa que indica os crimes mais frequentes, os espaços físicos da cidade de maior 
criminalidade e construção dos perfis dos criminosos em cada década do período estudado. Desta 
forma, essa pesquisa trouxe uma nova perspectiva sobre o espaço urbano e cotidiano da cidade 
diferente das fornecidas pelos memorialistas, nela é possível fazer um panorama sobre o “mundo do 
crime” e a forma como a imprensa o noticiava.  Através de um estudo quantitativo a pesquisa 
revelou que furtos e roubos; atentados contra ordem pública, agressões físicas, descaso policial e 
jogos ilícitos eram os crimes mais noticiados durante este período.  Na narrativa da imprensa, o 
crime tem local de destaque e em meio a noticias sobre o desenvolvimento citadino esse panorama 
sobre com os principais crimes ajudam a entender a “atmosfera” da cidade e o grau de violência que 
a população estava submetida. Então, podemos identificar alguns espaços geográficos de maior 
índice de criminalidade como o a Rua Victor-Hugo e o Porto de Santo Antonio.  Contudo, a análise 
do espaço urbano e o crime em Mossoró não podem ser representados apenas com a observação dos 
números, é necessário destacar a importância do discurso da imprensa quanto aos crimes e os perfis 
dos criminosos. A imprensa Mossoroense denigre a imagem dessa parcela da população 
marginalizada através de denominações pejorativas que estereotipam esses criminosos.  
 
Palavras-chave: crime, espaço urbano, cotidiano 
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O Medo e a Violência na Região do Alto Oeste Potiguar: uma Análise do Ano de 2006

 Andrea Paula Rego Maia
1
; Rosalvo Nobre Carneiro

2
; Maria Berlândia da Silva Farias

Propõe-se analisar a disseminação da violência e do medo nos municípios do Alto Oeste Potiguar 

durante o ano de 2006, buscando perceber suas diferenciações espaciais verificadas. Este trabalho 

foi desenvolvido na tentativa de identificar os tipos de ocorrências criminais mais ocorridas, suas 

causas e consequências. Para isto, utilizou-se dos check-ups policiais fornecidos pelo 7º Batalhão de 

Polícia Milita do Rio Grande do Norte, situado no município de Pau dos Ferros-RN, os quais, 

posteriormente, tiveram seus dados tabulados e transformados em gráficos no programa Excel, no 

intuito de facilitar a compreensão. Durante o ano de 2006, a região do Alto Oeste Potiguar 

apresentou um número expressivo de ocorrências criminais, se destacando os casos de: embriaguez 

e desordem, acidentes de veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais, 

acidentes de veículos com mortes de pessoas, lesões corporais, furtos e tentativas de homicídio, 

com destaque para os municípios de Luís Gomes, São Miguel e Pau dos Ferros. Para melhor 

contextualizar os dados obtidos, realizaram-se leituras fundamentadas em temas como medo, 

segurança e violência, a partir de autores como Carneiro et. al. (2008), Sá (2005), Bauman (2008), 

Farias, Maia e Carneiro (2009) e outros, que também trazem considerações importantes sobre a 

forma como a sociedade encara e age diante de tais problemáticas. Observou-se que os municípios 

da região do Alto Oeste Potiguar ainda apresentam sistemas de segurança precários, necessitando de 

maiores investimentos, ações e políticas públicas, visando à diminuição das ocorrências criminais 

da região, proporcionando à sociedade, uma sensação de segurança e paz humana. 

 

Palavras-chave: Medo, Violência, Alto Oeste Potiguar. 
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Observar e Compreender: Um Olhar Discursivo das Educadoras e do Pesquisador sobre a 

Leitura de Episódios no Jogo Simbólico da Educação Infantil.

 

Joselito Gomes da Silva1; Daniel Bezerra de Brito2 
  

O objetivo do presente trabalho foi analisar como educadoras da Educação Infantil constroem suas 
histórias de vida e como significam os episódios no jogo espontâneo e simbólico das crianças. 
Parte-se do princípio de que as experiências construídas ao longo das histórias de vida pessoais e 
profissionais de cada uma delas norteiam a forma de observar a pedagogia considerando o 
significado dado por elas sobre o brincar espontâneo da criança. Resultados de pesquisas indicam 
que a criança expressa através do corpo suas demandas, fantasias e relações físico-sociais nos jogos 
livres tendo repercussões na aprendizagem, o que justifica a necessidade de compreender o 
significado da linguagem corporal na Educação Infantil. A presente pesquisa qualitativa foi dividida 
em dois momentos. No primeiro momento durante o período 2008-2009 (PIBIC-UERN), uma 
seqüência de dois episódios foi selecionada de 12 sessões filmadas em uma instituição de Educação 
Infantil em Natal-RN e apresentada às duas educadoras e ao pesquisador em vídeo. Os resultados 
revelaram diferenças nas concepções das educadoras e do pesquisador considerando a observação 
dos episódios lúdicos. Na concepção do pesquisador, o corpo livre no brincar se apresentou como 
relevante para a compreensão das dificuldades e potencialidades relacionais com suas repercussões 
no aprender escolar; contribuindo assim, para a orientação da prática pedagógica ampliando a base 
de conhecimentos na Educação Infantil. A concepção das educadoras apontou para uma prática da 
pedagogia diretiva, mas não promoveu a leitura reveladora das crianças no brincar; entretanto, 
promoveu o “corpo disciplinado” pelo contrato didático estabelecido pela instituição escolar. Esses 
resultados, considerando as diferentes concepções entre educadoras e pesquisador, nos remeteram a 
refletir sobre as diferentes experiências vivenciadas ao longo da história de vida deles, podendo ter 
repercussões na forma de observar a pedagogia na Educação Infantil. No segundo momento da 
presente pesquisa (2009-2010 PIBIC-UERN) utilizou-se um memorial onde as educadoras 
relataram suas histórias de vida pessoal e profissional de forma manuscrita. Os resultados revelaram 
que as concepções das educadoras sobre a prática pedagógica, considerando os episódios lúdicos no 
brincar espontâneo, estão vinculadas a história de vida de cada uma delas. Observou-se a existência 
de relações entre o eu pessoal e profissional das duas educadoras a partir de seus relatos.  
 
Palavras-chave: relatos, concepções, Educação Infantil. 
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Organização Espacial, Políticas Sociais e Dinâmica Urbana em Pau dos Ferros, RN.

Lediane Leite PRAXEDES1; Joseney Rodrigues de Queiroz DANTAS2

A cidade de Pau dos Ferros tem 26.718 habitantes, dos quais 90% residem na zona urbana. Com 
uma economia centrada no setor terciário, esta cidade se destaca na região por ser um importante 
centro polarizador de cidades, devido a uma rede de comércio e serviços diversificados que atraem 
diariamente pessoas de outras localidades, as quais deixam na cidade parcela razoável de sua renda. 
Buscamos nessa pesquisa estudar a dinâmica intra e interurbana exercidas sobre este espaço no 
sentido de entender a relação dialética entre a centralidade urbana de Pau dos Ferros sobre o sistema 
de cidades em que se insere e suas problemáticas relacionadas à dinamicidade econômica, gestão e 
planejamento urbano. Para tanto realizamos pesquisa bibliográfica em estudiosos da temática, com 
destaque para Santos (1993, 2003, 2008) e Souza (2003, 2003), bem como produções locais de 
pesquisadores do Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da Microrregião de Pau dos 
Ferros (NUDESP) e do Núcleo de Estudos Agrários e Regionais (NUGAR) além de pesquisa em 
estudos técnicos como o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Alto Oeste Potiguar (IICA, 
2006), e coleta de dados em órgãos públicos e privados do município. A correlação dos dados 
contribuiu para uma melhor compreensão de como se dá a organização urbana na cidade de Pau dos 
Ferros, sua polarização econômica na região em que se insere, bem como sua rápida expansão 
urbana, destacando-se cada vez mais como um centro de difusão na região que se estende, inclusive, 
para algumas cidades dos estados do Ceará e Paraíba. Por outro lado, encontramos diversos 
problemas que dificultam/impedem o maior aproveitamento de sua potencialidade. Apesar da 
população concentrada na zona urbana, a cidade não apresenta uma divisão territorial do trabalho 
diversificada, com a maioria dos trabalhadores atuando na rede de comércio e serviços com pouca 
qualificação profissional. Em termos de organização intra-urbana, a paisagem vem sendo 
modificada de forma acelerada ocasionando um rápido crescimento do tecido urbano sem a devida 
oferta de infra-estrutura. Oficialmente existem 14 bairros, 07 conjuntos e 03 núcleos habitacionais; 
entretanto, três das maiores instituições públicas da cidade, o Campus da UERN, a Unidade 
Regional de Saúde Pública (6º URSAP) e o Hospital Regional não estão inseridos em nenhuma 
dessas categorias e não há projetos em andamento que tratem dessa inclusão. Outra questão a ser 
destacada é o fenômeno de segregação social, que já se torna evidente ao visualizarmos áreas como 
Nações Unidas e Princesinha do Oeste, habitadas por uma população de maior poder aquisitivo, 
enquanto o bairro Riacho do Meio e o conjunto habitacional Manoel Deodato (neste último 
encontra-se inserida a favela Beira Rio) abrigam uma parcela significativa da classe baixa da 
cidade, bem como os maiores problemas relativos à habitação e saneamento. Em linhas gerais, 
podemos nos arriscar em afirmar que a cidade de Pau dos Ferros, a despeito do rápido crescimento 
no seu tecido urbano, carece de um planejamento de ordem econômica, física e social, para que esse 
crescimento possa fincar as bases para o desenvolvimento econômico, urbano e social de sua 
população. 

Palavras-chave: Pau dos Ferros, centro polarizador, organização intra-urbana.

1 – Bolsista - PIBIC/CNPq
2  – Orientadora - UERN-Departamento de Economia/CAMEAM



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010 

 

Política de Educação Inclusiva, Formação e Prática: a Relação Entre o Modelo de Educação 
Inclusiva e as Práticas Educativas Desenvolvidas nas Escolas Públicas da Cidade de 

Mossoró/RN 
 

Mifra Angélica Chaves da Costa1; Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro2 
 

A inclusão é uma temática pertinente, na atualidade, de discussão entre pedagogos e profissionais de 
forma geral. Para os educadores e pedagogos, principalmente, a urgência em discutir e refletir sobre 
as práticas educativas nas escolas regulares, objetivando pensar se o processo de inclusão está 
ocorrendo nas escolas regulares. Quais as estratégias m etodológicas os professores utilizam para os 
alunos com deficiência e necessidades educativas especiais?  Este projeto vem  tratar da Política de 
Educação Inclusiva, Form ação e Prática: a relação  entre o m odelo de Educação Inclusiva e as 
Práticas Educativas Desenvolvidas nas Escolas P úblicas da cidade de Mossoró/RN. Tem com o 
objetivo refletir sobre a relação entre a política de Educação Inclusiva, para alunos com deficiências 
e com alunos com Necessidades Educacionais Especi ais, em sua relação com  a formação e prática 
de professores, quanto às metodologias de ensino, a partir da observação e da leitura dos alunos, do 
curso de Pedagogia da UERN, em suas atividades do Estágio Supervisionado. O percurso do projeto 
privilegiou os encontros, os diálogos, as narrativas de histórias de vidas de professores que ensinam 
alunos com necessidades educativas especiais e/ou co m deficiência. O sentido foi o de estudar os 
desafios enfrentados, os obstáculos, e suas práticas , dentro de suas possibilidades, de construção de 
metodologias e ações pedagógicas para o ensino e a aprendizagem  em  salas heterogêneas.  O 
projeto percorreu, inicialm ente, um a revisão bib liográfica que enfocou as políticas públicas para 
Educação Especial/Educação Inclusiva, contid as na Constituição de 1988, que assegura o 
atendimento especializado as pessoas com  defi ciência. Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos, em Jontien, Tailândia, na qual foi acordado que a educação deve ser 
oferecida a todos. Ainda neste ano no Brasil foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que determ ina no § 1º do artigo 2º que “a criança e o adolescente receberão atendim ento 
especializado”.  Em  10 de junho de 1994 aconteceu  na Espanha a Declaração de Salam anca, 
determinando que as escolas regulares devam  receber todas as crianças e com batam a 
discriminação. No ano de 1996, no Brasil, or ganizam-se as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), 9.394/96, onde fica decidido que as  pessoas com  necessidades especiais têm  o 
direito de freqüentar as classes regulares. O decreto nº 3.298, de 1999, que regulamenta a Lei 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, dispõe de um a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, consolidando as norm as de prot eção e dá suas providências. Em  2001, pela lei 
10.172, o Plano Nacional de Educação estabelece vinte e sete objetivos e m etas para educação das 
pessoas com necessidades educacionais especiais. Por fim, todas essas leis trazem  em seu bojo o 
desejo comum de um a Política de Educação Especial  na Perspectiva da Educação Inclusiva, a fim  
que a presença e perm anência dos alunos com  necessidades educativas especiais e com  deficiência 
sejam garantidas nas escolas regulares e que essa acessibilidade signif ique também para a escola e 
para todas as crianças o respeito ao outro, o respeito às diferenças.  
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Necessidades Educacionais Especiais, m etodologia, Estágio 
Supervisionado   
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Práticas De Educação Ambiental E Mudanças Sociais Em Escolas Públicas De Mossoró/RN

Luana Cristina Fernandes Rodrigues1; Maria Betânia Ribeiro Torres2 ; Rodrigo Guimarães de Carvalho; Dweynny 
Rodrigues Filgueira Gê 

Os problemas ambientais enfrentados hoje são conseqüências de um modelo de desenvolvimento econômico baseado 
no uso intensivo e extensivo dos recursos ambientais, que perdura desde a Revolução Industrial no século XVIII até os 
dias atuais. Neste contexto histórico e social de descobertas e avanços tecnológicos, a natureza é alvo de destruição, 
decorrente do consumo excessivo de bens naturais e pela falta de gerenciamento dos resíduos provenientes da produção 
industrial. Da emergência das preocupações ambientais como  foco de discussão na sociedade, emerge a necessidade de 
rever a relação sociedade/natureza a fim de promover mudanças de comportamento, visando à conservação/preservação 
dos bens naturais, essenciais à qualidade de vida humana e não humana na terra. É dentro deste cenário que a Educação 
Ambiental é tida como um dos instrumentos para mudar visões, conceitos e comportamentos individuais e sociais, com 
reflexos. Sendo assim, o termo Educação Ambiental surge pela primeira vez em 1972, na Conferência de Estocolmo, da 
necessidade de se encontrar uma saída aos problemas ambientais. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo 
principal identificar a contribuição da EA para as mudanças sociais ocorridas no cotidiano de escolas públicas 
localizadas na área urbana de Mossoró/RN, nas proximidades do rio Apodi/Mossoró, a partir dos dados gerados no 
projeto de pesquisa “Mapeamento das práticas e projetos de educação ambiental desenvolvidas pelas escolas públicas 
de Mossoró/RN”. A metodologia aplicada aborda a pesquisa do tipo exploratória, gerando dados qualitativos e 
quantitativos. As técnicas de pesquisa constituem-se de levantamento bibliográfico, elaboração e aplicação dos 
questionários, registro fotográfico e levantamento dos projetos e práticas de EA nas escolas. A análise e discussão dos 
resultados apontam que: há uma necessidade de conhecer o real conceito de Educação Ambiental; a formação de 
professores não está se realizando de forma continuada; os projetos e práticas de EA somente são trabalhados dentro da 
escola e em atividades pontuais, o que gera somente uma mudança dentro do ambiente escolar sem transpassar os muros 
e atingir a comunidade. Dessa forma, conclui-se que a mudança social decorrente das práticas de Educação Ambiental 
ainda tem um longo processo a percorrer. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Mudança Social, Políticas Públicas. 
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Repertório dos Saberes Históricos Escolares de Professores Recém Formados: Um Estudo dos egressos da UERN 

 

Francisco Ramon de Matos Maciel1; André Victor Cavalcanti Seal da Cunha2  
 

Nessa pesquisa investigamos alguns professores de História recém formados na Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN, e quais foram às cont ribuições que eles tiveram no seu processo formativo da graduação e espaço 
escolar para a construção dos seus repertórios de saberes Históricos escolar. O enfoque desse trabalho esta relacionado a 
formação dess e repe rtório, engendrado, e m forte m edida, ao exe rcício profissionali zante desses profe ssores nos 
primeiros anos de sua experiência escolar. Nossos objetivos principais foram a identificação das fontes utilizadas para a 
construção do repertório de saberes históricos escolares desses professores observados, e como, essas fon tes utilizadas 
para a criação desse repertório de saberes históricos escolares são apropriadas via oralização durante as aulas. Também 
procuramos analisar as ressignificações das concepções sobre História e Ensino de História dos professores da pesquisa, 
para c riar um a caracterização desse s suje itos. A m etodologia a plicada nessa pe squisa foi pa utada no pa norama da 
investigação Qualitativa. Assim, poderíamos aprofundar m elhor nos dados leva ntados e am pliar noss o horizonte de  
informações, prezando  p ela qualidade das informações. Para a co leta d esses dados fo ram u tilizados o s recu rsos da 
Entrevista e Observação Etnográfica. Os sujeitos da pesquisa foram quatro professores formados no ano de 2008, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no curso de História - UERN. Desses professores, três lecionam em 
escolas particulares e um na rede pública Estadual e privada. Acompanhamos e foi registrado no gravador um montante 
de Seis a Oito horas aulas de cada profess or, que foram fundamentais para o process o de analise e mpírico. No campo 
teórico utilizamos as discussões de Shulman e Tardif, a respeito da formação dos sa beres, que incluem os sa beres da 
experiência, as relações conteúdisticas e as apropriações de saberes no processo da cognição pelos professores. A teoria 
da Transposição Didática de  Chevallard t ambém cont ribuiu na ela boração das c oncepções em píricas dess e tra balho, 
quando desenvolvemos a noção da “transposição didática direta,” nas aulas observadas. No processo de tratamento dos 
dados colhidos foram fundamentais as atribuições conceituais de Cunha. Ele contribuiu na analise das relações didáticas 
dos docentes observados, e assim, possibilitou a relacionar nossas noções empíricas (conteúdos da transposição didática 
direta, linguagem prolixa e conteúdos da teoria histórica e Metodologia) com algumas de suas relações didáticas, e de 
outras que cri amos a partir destas. Os resultados do tra balho apontara m ser a utiliza ção das referências acadêm icas 
fazerem parte do repertório de narrativas históricas escolares pelos doc entes recém formados pela UERN. Claro que 
cada suj eito possui seu gr au e número dif erenciado, pois não ti veram as mesmas experiê ncias, contribuições  e 
formações no processo acadêmico. Mas as atribuições e fenômenos investigados, concluímos a partir de noss as noções 
e problemática que, características do cam po cientifico, como as l inguagens complexas, conhecimentos específicos e 
renovados da área, metodologia e procedimentos conceituais, estão presentes nos discursos feitos durante as narrativas 
históricas esc olares de sses profe ssores. Assim, os motivos principais para  esses f enômenos ocorrerem est ariam 
relacionados a os próprios c onhecimentos prévi os desses professores, se u tipo de form ação na  graduaçã o, a os 
procedimentos d idáticos em  co nstrução, os m ateriais d e suporte informativ o utilizados p ara preparar as au las, como  
suas concepções sobre a História e o Ensino de História. 

 

Palavras-chave:  
 
 
1  – Aluno Voluntário 
2  – Orientador -UERN- Departamento História 
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Representações Docentes Sobre o Ensino de História no Campo: O Que Dizem os Professores Acerca das Suas 
Vivências Pedagógicas nas Comunidades Rurais de Mossoró? 

 
 

Francisco Gildevan Holanda do Carmo1; André Victor Cavalcanti Seal da Cunha 2  
 

Esta pesquisa busca analisar o ensino de História voltado às comunidades rurais das imediações da cidade de Mossoró. 
Propomos, assim, uma análise sobre as representações dos docentes referentes às suas práticas de ensino da História, o 
que envolve uma reflexão sobre as posturas adotadas pelos docentes em sala de aula, assim como o discurso político 
contido nas suas narrativas. Encontramos, durante a pesquisa, relatos de desrespeito à realidade dos alunos do campo, 
desrespeito às suas limitações e suas capacitações, além da denúncia das péssimas condições de trabalho nessas escolas. 
Do quadro de  sei s pro fessores ent revistados (f oram reali zadas entre vistas se mi-estruturadas), cinc o discurs aram em 
defesa de um ensino de História que levasse os alunos das comunidades a melhor compreenderem suas realidades, um 
ensino qu e lev asse a u ma r eflexão crítica e p olítica, mas se d iziam l imitados ou  pelo  material a dotado, ou  p elas 
administrações das escolas. Um dos profe ssores nã o fa zia qualquer diferenciação e ntre um a educação rural e uma  
educação urbana. É característico do quadro, portanto, uma transferência de responsabilidades. Levando-se em conta as 
especificidades que fazem parte da vida no campo, buscamos, principalmente, compreender que concepções os docentes 
das escolas rurais possuem sobre o papel do ensino de História para as comunidades. Portanto, partimos da e xistente 
defesa por um a educaçã o que prim e pelo respeito às diferentes realida des e identida des pa ra analisar as possíve is 
especificidades n as p ráticas pedagógicas realizad as p elos p rofessores. Esta é u ma abordagem p ossibilitada p elos 
movimentos de defesa da educação no campo, fortalecidos na década de noventa , e  também pela Lei de Diret rizes e  
Bases, que reconhece a diversidade sociocultural e o direito à igualda de e à dife rença. Ne ssa pesquisa pa rtimos do 
pressuposto de que os povos do campo possuem necessidades específicas, advindas de um cotidiano diferenciado das 
populações urbanas, o que m uitas vezes não é levado em conta pelos profi ssionais que tra balham co m educaç ão. É 
importante destacar a im portância do MST (Movim ento dos Sem Terra) pa ra a luta pelo rec onhecimento de uma  
identidade das populações do campo. Infelizmente, o q ue tem prevalecido nas escolas rurais são f ragmentos de uma 
educação esc olar urba na. Nos interes samos pois em  a nalisar o E nsino de Hist ória nesse conte xto, as sim co mo, 
conseqüentemente, atentar para suas possíveis especificidades. 

 

Palavras-chave:  
 
 
1  – Aluno Voluntário 
2  – Orientador – UERN - Departamento História 
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Trajetória de Formação da Juventude em Busca de Acesso à Universidade Pública

Patrícia Francilianne Marques Silva1  Geovânia da Silva Toscano2; Francisco Jadson Campos de 
Paiva, Luzia Ferreira Pereira Eneas

A juventude brasileira entre 15 e 24 anos carece de investigações sociais, pois estão presentes na 
sua vida cotidiana situações de instabilidade, incertezas e inseguranças no tocante a construção e 
projeção de seu futuro. São jovens que necessitam de ampliação de oportunidades de escolaridade, 
emprego e reconhecimento social para prover suas vidas. Em Campo Grande/RN, município do 
semi-árido  potiguar  vem  se  desenvolvendo  desde  2008  um  Projeto  de  extensão  voltado  para 
colaborar  no processo de ampliação de  escolaridade de  jovens daquela  cidade.  Nesta  pesquisa, 
investigamos  as  trajetórias  de  formação  de  jovens  daquele  que  se  encontravam no  cenário  de 
preparação para o acesso a Universidade pública no Projeto de Extensão Pré-Vestibular: integra-
ação  extensão,  pesquisa  e  ensino  institucionalizado  na  UERN/PROEX/DCSP desenvolvido  em 
2008.  Identificamos o perfil sócio-cultural desses jovens, as suas expectativas em torno do sonho 
de acesso à Universidade procurando identificar que contribuições eles receberam ao participarem 
do mencionado projeto.  Visando atingir os objetivos utilizamos a pesquisa quanti-qualitativa com a 
aplicação de questionários e o método de história de vida, sendo este uma importante alternativa 
metodológica  para  a  obtenção  de  elementos  subjetivos  que  por  outros  meios  não  poderíamos 
identificar. Dos dados coletados identificamos o seguinte perfil: os jovens são em sua maioria do 
sexo feminino;  possuem de  17  a  21  anos  de  idade;  são  solteiros;  naturais  de  Campo Grande; 
moradores de zona rural e zona urbana; alguns moram somente com a mãe, outros com os pais (pai 
e mãe) e ainda há aqueles que moram com avós; a maioria não trabalha; os pais dos jovens são em 
sua maioria analfabetos; suas mães têm escolaridade de ensino fundamental a ensino médio; os pais 
(pai e mãe) ocupam-se da agricultora, alguns são funcionários públicos, outros aposentados. Há 
aqueles que são beneficiados por programas do governo, como, por exemplo: a bolsa família.  Ao 
analisar as histórias de vida constatamos que as trajetórias dos jovens são norteadas por processos 
sociais extremamente complexos, que se alteram conforme os espaços, o tempo e, principalmente, o 
contexto  no  qual  estão  inseridos,  pois  se  pensar  em  juventude  como  grupo  independente  do 
contexto  é  impossível.  A  exigência  do  conhecimento  como  critério  de  inserção  social,  o 
desemprego, processos crescentes de desigualdades sociais e violência física e simbólica atingem 
diversas  faixas  etárias  populacionais,  fundamentalmente  os  jovens.  Algumas  palavras  são 
destacadas por todos os entrevistados, como: estímulo, expectativas, futuro, determinação e a mais 
fortemente presente nas falas foi a auto-estima. Esta que parece ser cada vez mais necessária para 
que possamos viver, principalmente, quando se é jovem, nesse mundo cada vez mais complexo e 
competitivo. As palavras extraídas nos discursos dos jovens do município investigado nos levam a 
concluir que as trajetórias de formação da juventude estão marcadas pelos espaços de vivencias 
familiares, escolares, religiosas e oportunidades de formação extra-escolar que se apresentaram em 
seus caminhos e os fizeram traçar as suas estratégias formativas rumo à Universidade.

Palavras-chave:  Juventude, trajetória de formação, Universidade
1  – Bolsista PIBIC/UERN
2  – Orientadora -Departamento Ciências Sociais/UERN
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Uma Análise da Indústria Têxtil de Tabuleiro Grande-RN Fundamentada nos Circuitos de 

Fluxos Sócioespacial

Fablênia Tatiany de Farias1; Rosalvo Nobre Carneiro2.

Propõe-se analisar o desenvolvimento regional de Tabuleiro Grande-RN a partir de suas seis 
indústrias têxteis de moda íntima de acordo com os circuitos de fluxos sócioespaciais, identificando 
as modificações ocorridas em escala local e regional. Foi realizada uma pesquisa nestas fábricas, 
das quais três produzem peças íntimas: Ellis moda íntima que teve inicio no ano de 1997,  J. Érica 
moda íntima, no ano de 2004, e Du corpo moda íntima. A Fascínios moda íntima, D.L.S. Alças e 
Elita’s etiquetas, por sua vez, fornecem acessórios para as indústria locais, e de algumas cidades 
vizinha. Foi analisando o processo produtivo dessas fábricas bem como o seu desenvolvimento, 
sendo realizado entrevistas junto aos funcionários, a fim de conhecer suas condições de trabalho, 
qualificações profissionais, renda, escolaridade entre outras informações, e aos respectivos 
proprietários das fábricas, no intuito de levantar dados sobre a organização dessas, os processos 
produtivos, e comercialização, sendo esses dados tabulados e transformado em gráficos. Foi 
possível identificar, com base na análise desses fatores a evolução de suas potencialidades 
econômica, através de atividades que têm condições favoráveis para o desenvolvimento desse 
município. 

 
Palavras-chave: Indústria têxtil, Tabuleiro Grande, Desenvolvimento Regional. 
 
 
1  – Voluntária-PIBIC-UERN 
2  – Orientador-Departamento de Geografia 
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Violência e Insegurança na Região do Alto Oeste Potiguar (2005)

Maria Berlândia da Silva Farias1; Rosalvo Nobre Carneiro2.

Objetiva-se analisar e compreender a variação espacial das geografias da violência e do Medo nos 
36 municípios que compõe a região do Alto Oeste Potiguar no ano de 2005, no intuito de 
diagnosticar quais os tipos de ocorrências criminais predominara nesta região e suas possíveis 
causas e consequências. Esta se embasa em Baumam (2003), Carneiro et al. (2008), Carneiro 
(2009), Cruz (2009), Sá (2005, 2009) . Utilizaram-se ainda os check-ups policiais do 7° Batalhão de 
Polícia Militar do Rio Grande do Norte, com sede em Pau dos Ferros. A partir destes, foram 
tabulados os tipos de ocorrências criminais de maiores ocorrências e depois transformados em 
gráficos no Excel. Após tabulação e a transformação em gráficos dos crimes foram feitas as análises 
dos dados, os quais mostraram que na região do Alto Oeste Potiguar as ocorrências de embriaguez e 
desordem se sobrepõem as demais com elevados índices, seguidos pelos acidentes de veículos com 
danos materiais, as lesões corporais, os furtos, tentativas de homicídio, acidente de veículos com 
mortes de pessoas e acidentes de veículos com lesão corporal. Diante das análises percebe-se que a 
violência no Alto Oeste Potiguar gera muitas preocupações e necessita cada vez mais de atenção e 
ações que ajudem na regressão destes índices. Contudo, para reduzir os índices de violência é 
necessário investimentos.  

 
Palavras-chave: Violência, Alto Oeste Potiguar, Investimento Público,  
 
 
1  – Voluntária-PIBIC-UERN 
2  – Orientador-Departamento de Geografia 
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A Questão Socioambiental no Município de Mossoró/RN: Sob a Ótica da Gestão Ambiental 

Hozana Raquel de Medeiros Garcia1; Márcia Regina Farias da Silva2 

O trabalho teve por objetivo identificar os principais problemas socioambientais dos bairros: Alto 
de São Manoel, Boa Vista, Alto da Conceição, Abolição IV, Santa Delmira e Belo Horizonte, no 
município de Mossoró, visando apontar as áreas que necessitam de atenção especial e fornecer 
subsídios para o planejamento, à gestão do território, bem como a formulação de políticas públicas 
nos âmbitos: social e ambiental. Como procedimento metodológico para a coleta de dados formou-
se grupos de estudo, responsáveis por identificar a problemática socioambiental dos bairros pré-
definidos. Para tanto, aplicou-se dois questionários semi-estruturados com perguntas abertas e 
fechadas, durante o mês de agosto de 2009. O primeiro foi direcionado para coleta de dado sobre a 
questão social, e o segundo para o diagnóstico de vulnerabilidade ambiental, ao todo foram 
aplicados 288 questionários nos bairros estudados. Tais dados foram inseridos em um software 
estatístico (SPSS versão 16) no período de setembro a novembro de 2009. Já nos meses de 
dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 foram realizadas observações in loco e registros fotográficos 
dos bairros. Verificou-se que nos bairros pesquisados a degradação socioambiental pode ser 
constatada por meio dos esgotos a céu aberto; a deposição inadequada de resíduos sólidos; a 
violência; a deficiência da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), em 
atender a demanda nos concertos nas suas tubulações e abastecimento, a faltas de áreas de lazer 
para a descontração e interação da população, e o elevado índice de baixa escolaridade dos 
moradores.  Essa constatação indica para a necessidade de se pensar em um planejamento urbano 
mais eficaz, através das formulações das políticas públicas, que vise à mitigação dos problemas 
socioambientais e proporcione a população uma melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Planejamento ambiental, Políticas públicas e Problemas urbanos. 
 
1  – BOLSISTA PIBIC CNPq 
2  – Orientador – UERN - Departamento GESTÃO AMBIENTAL 
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A Televisão na Escola: um Estudo Sobre o Consumo e a Mediação da Televisão na Escola por
Parte dos Professores do Ensino Médio

Maria Soberana de Paiva1; Jucieude de Lucena Evangelista2; Márcia de Oliveira Pinto
O projeto  A Televisão na Escola  foi  desenvolvido  junto  a  professores  do  ensino  médio, da 
rede pública e p rivada de Mossoró – RN. O objetivo central da pesquisa foi com preender como os 
professores relacionam  o consum o dos conteúdos te levisivos e suas representações  da realidad e 
com a sua prática pedagógica, além de entender como esses sujeitos atuam como mediadores entre a 
educação escolar e a m ídia como espaço de form ação. A pesquisa foi realizada em  quatro escolas, 
sendo duas públicas e d uas privadas. Os procedim entos metodológicos constaram da aplicação de  
questionários fechados com quarenta e dois profe ssores. A partir da pesquisa, verificam os a 
importância de abordar os conteúdos da TV e m sala de aula relacionando-os com os conteúdos 
pedagógicos, m as verificam os também  que a  m aioria dos professores tem  dificuldade em 
estabelecer essa relação . Areditamos que isto pode ser reflexo da in sasisfação em relação à  
qualidade dos conteúdos, revelada  por 67% dos professores, que também afir ma que a TV pode  
tanto atrapalhar como prejudicar o ensino. Ao final da pesquisa, consideramos que a relação entre a 
televisão e a escola pode trazer benefícios a todos  que participam do processo educacional, porém , 
se faz necessário  um a for mação midiática dos  pr ofessores, que propo rcione reflexões sobre a 
responsabilidade que devem assum ir como mediaroes entre TV e escola, onde a prim eira não deve 
ser reduzida a um  instrum ento externo ao proce sso educacional e a um suporte técnico para o 
ensino, mas pode ajudar o professor a pensar os conteúdos escolares em relação à realidade. Assim 
o professor se apropriaria da TV em seu ex ercício docente, propocionando aos alunos reflexões 
apartir das práticas de consum o s imbólico e pr olongando o aprendizado fora da escola pela 
mediação que pode realizar entre o universo escolar e o universo midíatico.  

 
Palavras-chave: comunicação; televisão; educação; professores. 
 
 
1  – Voluntária-PIBIC-CNPq 
2  – Orientador -UERN- Departamento de Comunicação Social 
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AÇÕES ÉTICAS DO CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL E SUA REPERCUSSÃO NO 
COTIDIANO PROFISSIONAL DAS(OS) SUPERVISORAS(ES) DE ESTÁGIO

Joice Silva de Almeida1; Sâmya Rodrigues Ramos2; Djuliane Mcnamara J. de Morais 

Este trabalho analisa como a dimensão da ética profissional perpassa o cotidiano de trabalho das assistentes sociais  
supervisoras de estágio da Faculdade de Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  
(UERN). Na década de 1990 há um amadurecimento da reflexão ética no âmbito do processo de renovação profissional. 
A renovação do debate ético gesta-se,  sobretudo, a  partir  da aprovação do Código de Ética de 1993 que superou 
algumas  insuficiências  presentes  no  Código  de  1986,  que  teve  um  significado  relevante  ao  romper  com  o 
tradicionalismo ético profissional, presente nos Códigos anteriores. Enquanto expressão do debate ético profissional, o  
Código de Ética mantém uma nítida relação com o projeto profissional e com a organização da categoria. O Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), como uma das entidades do processo de organização política profissional, cumpriu,  
no decorrer da década de 1990, um importante papel de articulador/coordenador do debate ético profissional. A atuação 
da sua Comissão de Ética e Direitos Humanos tem sido fundamental para o debate/proposição/intervenção no âmbito da  
ética.  Destacam-se  as  suas  seguintes  atividades:  realização  de  campanhas  de combate  ao  racismo e  a  homofobia, 
promoção do Projeto Ética em Movimento, publicação da resolução nº 493/2006 que dispõe sobre as condições éticas e  
técnicas do exercício profissional do assistente social. Nesse sentido, investigamos a avaliação que as supervisoras de  
estágio da FASSO elaboram sobre tais iniciativas e a repercussão destas no seu cotidiano de trabalho. A escolha pelas  
supervisoras justifica-se pela importância da sua função pedagógica desenvolvida no processo de formação profissional 
e pela necessidade de pesquisas sobre a mediação ética na atividade de estágio. Concluímos que a avaliação que a  
maioria das supervisoras elabora sobre as iniciativas do CFESS, no campo da ética e dos direitos humanos, é positiva, 
particularmente no que se refere a repercussão destas no seu cotidiano de trabalho, por meio da defesa do projeto ético-
político profissional,  que se expressa em ações por melhores condições de trabalho, pela garantia do sigilo e pelo 
fortalecimento do combate aos preconceitos, demonstrando a adesão destas  aos projetos promovidos pelas entidades 
representativas da categoria.

Palavras-chave: Ética, Ética profissional, Serviço Social

1  – BOLSISTA PIBIC CNPq
2  – Orientador -UERN-Departamento Serviço Social
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Desafios à Inclusão dos Discentes com Deficiência na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Ana Clara de Oliveira Bezerra1; Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino2.

A pesquisa intitulada Desafios a Inclusão dos Discentes com Deficiência na Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte(UERN) delineou como objetivo analisar os desafios à inclusão dos discentes com deficiência na UERN, campus 
central dessa IES. Esta foi realizada no período de agosto de 2009 a agosto de 2010. Constituíram-se sujeitos da mesma:  
dez  professores  que estavam lecionando discentes  com deficiência,  os  Pró-Reitores  de  Ensino de Graduação e  de 
Recursos  Humanos  e  Assuntos  Estudantis  e  o  Vice-Reitor.  Utilizamos  os  seguintes  procedimentos  metodológicos: 
pesquisa bibliografia, pesquisa documental e pesquisa de campo. A primeira referendou-se, sobremaneira, em autores  
como:  LESSA (1999),  CARNOY (1894),  CORBUCCI  (2007),  LIMA (2007),  SAVIANI  (2007),  ORSO  (2007), 
SASSAKI (2006), MARTINS (2002), RIBAS (2003). Na segunda analisamos os documentos a saber: Política Nacional 
para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (1989), Decreto nº 3.298/1999, Programa de Ação Mundial 
para Pessoas com Deficiência (1982), Lei Nº 10.098/2000. Na pesquisa de campo para a obtenção/produção de dados 
utilizamos questionário e entrevista semi-estruturada, cuja análise apontou entre os maiores desafios a inclusão dos 
discentes com deficiência na UERN: os limitados recursos didático-pedagógicos específicos para os discentes com 
deficiências  sensoriais,  as  restritas  tecnologias  assistivas  e  equipamentos  para  o  acompanhamento  sistemático  dos 
alunos  com  necessidades  educacionais  especiais;  reduzida  equipe  de  profissionais  especializados  para  atender  as 
demandas  dos  discentes  com  necessidades  educacionais;  a  existência  de  barreiras  arquitetônicas  e  atitudinais 
relacionadas  a  não  capacitação  do  corpo  de  funcionários,  incluindo  nesses,  os  professores;  os  parcos  recursos  
financeiros direcionados para as ações de inclusão. Alia-se a essas restrições a pouca utilização pelos professores dos 
equipamentos,  recursos  didático-pedagógicos  e  tecnologias  assistivas  existentes  e  a  disposição  dos  mesmos  no 
Departamento de Apoio à Inclusão(DAIN). Mesmo perante os desafios imediatamente mencionados, podemos inferir 
que, na UERN está em curso o processo crescente de inclusão, embora permeado de faltas e falhas; “falha porque a  
UERN não oferece, falha porque os professores não procuram, falha porque os alunos não cobram”. Não obstante, 
vislumbram-se também alguns avanços, principalmente,  quando se trata da inclusão dos alunos com deficiência na 
UERN, materializados na aquisição de equipamentos, de tecnologias assistivas e de uma equipe multidisciplinar no 
DAIN. Todavia, muito ainda precisa ser feito, sobretudo a adesão e a capacitação dos professores nesse processo, o 
fomento  de  uma nova cultura  na  comunidade universitária,  principalmente  entre  os  professores,  no  sentido de  se  
prepararem, do ponto de vista operacional, para promoverem de fato a inclusão. Nessa direção, efetivar-se-á a igualdade 
na diversidade, no ensino superior da UERN.

Palavras-chave:  Inclusão. Universidade. Pessoas com Deficiência
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MAPA SOCIAL: TERRITÓRIO E DESIGUALDADES - FASE II SUBPROJETO: DESCRIÇÃO, MAPEAMENTO E 
ANÁLISE DE RISCO SÓCIO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (RN): PARTE 1 – LEVANTAMENTO 

PARCIAL DE INDICADORES SOCIAIS.

 HERMINIO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR1; ALFREDO MARCELO GRIGIO2 

 

Mossoró está passando atualmente por um processo, bastante intensificado de urbanização por isso, 

necessita de um estudo, mais aprofundado de suas características tanto sociais como ambientais. 

Desde seu povoamento Mossoró mostra um quadro de vulnerabilidade social, pois a mesma 

começou a ser erguida as margens do rio Apodi-Mossoró e suas ruas foram construídas sem 

qualquer ordenamento. As atividades desenvolvidas no presente trabalho tiveram como objetivo o 

levantamento parcial de indicadores sociais do Município de Mossoró a partir dos dados do senso 

demográfico 1991 – 2000. O senso demográfico divide a região do município de Mossoró por Áreas 

de Expansão Demográfica – AED’s. Admitindo o conceito de Vulnerabilidade Socioambiental que é 

definida como: “a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e 

com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental 

(vulnerabilidade ambiental)” (Alves, 2006), a partir dos dados coletados foram gerados mapas 

temáticos e tabelas com indicadores sociais de Renda, Escolaridade, Condições de habitação, e 

Estrutura etária, da área urbana do município de Mossoró, culminando em um banco de dados com 

os dados sociais que irá auxiliar na confecção do mapa de risco social do município de Mossoró. 

Uma ação de política pública se faz necessário, uma vez que a cidade possui grande potencial 

econômico e as AED’s. O bairro que apresenta maior preocupação é o bairro Santo Antonio que tem 

vários agravantes principalmente no que diz respeita a inadequação habitacional. A análise das 

problemáticas sociais requer um amplo conhecimento das variáveis que formam a sociedade, é 

necessário perceber os fenômenos que nela ocorrem para fomentar iniciativas mitigadoras dos 

impactos ambientais e sociais. 

 

 

 

Palavras-chave: Mossoró-RN, Vulnerabilidade Social, Risco 
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Diagnóstico da Problemática Socioambientais do Município de Mossoró/RN 
 
 

Wellma Karla Barbosa de Medeiros1; Márcia Regina Farias da Silva2 

 
 

Esta pesquisa insere- se em um projeto maior inti tulado: “Mapa Social : Território e Desigu aldade - FASE II”, financiado 
pela FAPERN e pelo CNPq, conforme o edital: 04/2007. Trata-se de um trabalho, que vem sendo realizado a partir de uma 
parceira institucional firmada pela UERN, mais especificamente por pesquisadores do Núcleo de Estudos Socioambientais e 
Territoriais, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ). Tal 
projeto te m por objetivo i nvestigar os i mpactos d a reestruturação prod utiva s obre a di mensão territorial d o RN,  
particularmente, das principais cidades e sua inserção no atual contexto de globalização, como é o caso de Mossoró. Assim, 
para a devida investigação foram realizadas três atividades de campo para coleta de dados: a primeira foi desenvolvida em 
agosto de 2009 e cont aram com a col aboração do s al unos do  curso d e G estão A mbiental, mais es pecificamente os que  
cursaram a disciplina: Gestã o A mbiental Urbana. A  turm a foi dividida e m gru pos d e trabalho , co m o objeti vo apl icar 
questionários no s bairros: Al to de São Ma noel, Alto da Con ceição, Santa D elmira, Belo Horizo nte, Ab olição I V e Bo a 
Vista, bem como de realizar um registro fotográfico dessas áreas. Na qual, observou-se que a deterioração do espaço urbano 
de Mossoró r elaciona co m a f alta de infra-estrutura da  cidade, o u sej a, há  u ma problemática no que se refere ao 
abastecimento de água. É possível  verificar tubulações de  abastecimento jorrando água , em bairros como: o Alto d e São 
Manoel e Bel o Horizonte. As águ as p rovenientes desse s v azamentos m isturam-se a eflu entes pro venientes d os esgotos 
domésticos e a  resíduos sólidos que são dispostos a céu  aberto, tornando determinadas áreas insalubres para a população e 
comprometendo a qualidade ambiental. Assim, conclui-se que em relação aos problemas socioambientais entre os meses de 
agosto de 2 009 a fevereiro de 20 10, a mudança foi mínima, apenas no b airro Al to de  São Ma noel foi veri ficado u ma 
mudança, no que se refere às obras de saneamento que em agosto de 2009 estavam na fase inicial, por esse motivo as ruas 
estavam esb uracadas, g erando transtorno s, e já na seg unda v isita foi ver ificada melhoria, a ob ra j á es tava e m fase d e 
implantação da tubulação, e as parte das ruas já estavam com a pavimentação reconstruída. 
 

 
 
 

1 – Aluno Voluntário 
2 – Orientadora do Departamento de Gestão Ambiental
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Direitos Humanos, Educação e Violência Simbólica – Estudo do Conceito de Violência Simbólica no Contexto 
Escolar e Sua Relação Com o Abandono Intelectual.

Vanessa Cristina Romão Oliveira1; Maria Audenora das Neves Silva Martins2.

São notórios os altos índices de crianças e jovens em conflito com as leis em nossa sociedade. Teóricos desta temática 
apontam sempre os  mesmos fatores  como contribuintes  do aumento da criminalidade:  a  desigualdade  de  renda,  a 
alienação  do  trabalho  e  nas  relações,  o  menosprezo  de  valores  e  normas  em  função  do  lucro,  o  consumismo, 
urbanização desordenada, a falta de controle social e de políticas para a juventude e o culto à força e o machismo. No 
entanto,  um fator  tem sido  negligenciado  por  esses  especialistas:  a  educação,  a  escola,  o  péssimo  ensino  que  é 
ministrado para as camadas menos favorecidas economicamente. Fica visível, então, na análise sociológica, a ausência 
da educação, embora ela esteja implícita no discurso, pois todos os fatores apontados são consequências da péssima 
qualidade do ensino imposto às classes populares.  A questão que permeia nosso projeto é: o que aconteceu com a 
criança e o jovem “matriculados” na escola, até então um cidadão, que passa a estar sob a sujeição legal? Há de se 
perceber que seu “foro íntimo” ultrapassou os limites permitidos pelo “foro social” e o “foro legal”, ferindo de diversos 
modos  os  Direitos  Fundamentais,  individuais  ou  coletivos  (CAIRES,  2003).  Não  existem  pesquisas  no  Brasil 
sistematizadas e divulgadas sobre a violência simbólica da escola que pode estar provocando conflitos psicológicos ao 
ponto de ferir  o  “foro íntimo” da criança e  do adolescente.  O “foro íntimo” que tratamos nesta  pesquisa é  a sua 
subjetividade. Nossos estudos teóricos já apontam que as subjetividades dos nossos jovens – sua dignidade humana – 
em conflito com as normas jurídicas,  foram violadas  e  não foram respeitadas  dentro da escola – o foco da nossa 
discussão e objeto de estudo de nossa pesquisa. Outro fato merecedor de destaque é a família – matriz referencial – que 
também tem negligenciado nesse aspecto.  A escola deveria ser a continuidade do processo de socialização, iniciado na 
família e, à luz desse prisma, os valores, as expectativas e práticas que envolvem o processo educativo deveriam ser 
semelhantes. No entanto, na prática pedagógica, esse processo não vem acontecendo. Não é objetivo deste projeto de 
pesquisa investigar a violência na família, mas a violência simbólica nas relações pedagógicas como um dos elementos 
importantes para a exclusão da criança e do adolescente, logo na tenra idade, do contexto escolar. Sem uma referência 
educacional essa criança e esse adolescente excluído podem transgredir as normas sociais tendo em vista o seu estado 
de vulnerabilidade. Na escola, eles foram considerados incapazes, porém, uma vez excluídos, descobrem-se capazes 
para cometerem pequenos delitos na sociedade. Nossos estudos evidenciam que a maioria dos jovens que cometeram 
atos infracionais e cumprem medidas de privação de liberdade nas unidades do CEDUC de Natal e Parnamirim foram 
matriculados na escola. Muitos a freqüentavam, não com assiduidade e pontualidade, quando cometeram delitos na 
sociedade. A maioria são moradores de bairros com índices de criminalidade e com baixos índices de desenvolvimento 
da educação básica. À luz do exposto, a nossa pesquisa de agosto de 2009 a agosto de 2010 evoluiu no campo teórico.  
Nossos estudos apontam para uma relação intrínseca entre educação e criminalidade. Pesquisas divulgadas na mídia 
constatam nossas hipóteses. Em Natal, os dados sobre os índices do aumento da criminalidade mostram estreita relação 
com os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Os dados estatísticos por bairros em Natal 
quando cruzados  com os  baixos  níveis  de  escolaridades  colaboram com nossas  hipóteses:  a  escola  não  tem sido 
prazerosa para nossas crianças e jovens. Que o ensino público é péssimo, os dados oficiais comprovam. Os piores 
índices educacionais se encontram nos bairros em que os índices de violência vêm aumentando vertiginosamente. Fora 
da escola e sem políticas públicas adequadas para os jovens, a conseqüência é a sua vulnerabilidade na sociedade para 
cometerem pequenos e grandes delitos. Desse modo, questionamos: Afinal, qual o papel social da escola? Inclusão ou 
exclusão de crianças e jovens que pela Constituição através do seu artigo 227, da LDB – Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação e ECA – Estatuto da Criança e Adolescente deveriam ser  protegidos? Este projeto de pesquisa parte da 
premissa que o Abandono Intelectual pode ser uma consequência da violência da escola através da Violência Simbólica. 
Essa é a nossa tese e caminhamos em busca de respostas que possam elucidar e desvelar o objeto da nossa pesquisa.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação; Violência Simbólica.
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Medidas de Eficiência Ambiental em Sistemas Municipais de Saúde, aplicadas ao caso de Mossoró-RN 
 
 

Roberto Miranda de Souza Filho1; José Mairton Figueiredo de França2 

 
A questão ambiental é hoje cent ral no desenvolvimento econômico, não há pl ano ou atividade a ser implementada que 
prescinda da quest ão ambiental, especialmente pelo fato dos recursos am bientais estarem se mostrando mais limitados 
no seu uso sust entável e em  quant idades m ais rest ritas que o esperado pel os pl anejadores econôm icos. A gest ão 
produtiva de organizações enfoca insum os a serem utilizados para a geração dos  produtos esperados e a m aneira de 
como se combina insumos (seus tipos e suas quantidades) para a realização da produção. A eficiência está associada à 
melhor com binação possível de insum os e produtos, dent ro de um  especto tenológi co viável (conjunto das 
possibilidades de produção observadas no setor analisado). Tendo em vista a necessidade de experimentação, escolheu-
se os sistem as m unicipais de saúde para a estim ação dos m odelos gerados, tendo-se em vista dois aspectos: sua 
importância dentro de um contexto da política pública em geral e a ausência de estudos teóricos que abordem a questão 
ambiental na gestão desses sistemas. O método da programação matemática tem se mostrado bastante eficaz na geração 
de indicadores de eficiência, por esse m otivo, ele se rá central no desenvolvim ento do m odelo de avaliação, dando 
destaque ao uso da t écnica de Anál ise Envol tória de Da dos (do i nglês "dat a envel opment anal ysis" - DEA). Os 
experimentos foram realizados da seguinte forma, primeiro foi feito um estudo de eficiência técnica, e posteriormente à 
essa análise técnica, foi criada, a partir de um a variável  ambiental, uma m edida de efi ciência vol tada para as 
externalidades negativas geradas pelo sistema produt ivo do setor saúde anal isado. Com o banco de dados di sponível 
conseguiu-se um resultado tido como satisfatório, pois, na eficiência técnica se pode verificar que 23,08% das Unidades 
Básicas de Saúde analisadas se m ostraram eficientes, e que  no caso da efi ciência ambiental, principal objet ivo deste 
estudo, um  resul tado ai nda m elhor, pois, 57,69% das UBS analisadas se m ostraram efi cientes do pont o de vi sta 
ambiental. Então pode-se concl uir que, o si stema de saúde  do m unicípio de M ossoró, vem se consol idando cada vez 
mais dentro das políticas públicas do governo m unicipal, tornando-se prio ritária dentro de suas políticas 
governamentais. Porém, apesar de estar numa crescente, esse setor ainda precisa de mais investimentos, para que possa 
se tornar ainda mais eficiente, tendo sua produtividade maximizada. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento econômico, eficiência, meio ambiente, DEA, saúde. 
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Mídia e Política no RN: As Políticas de Concessões de Rádio e Televisão no Estado do Rio Grande do Norte 
 

Geilson Fernandes de Oliveira1; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2; Maria Adriana Nogueira 
 
Inserida no campo dos estudos da Comunicação Social, es ta pesquisa pretende analisar a concessão pública de rádio e 
televisão no Brasil e suas implicações no Rio Grande do Norte com foco na relação com os grupos político detentores 
das concessões e das forças políticas do Estado. Observa-se que no contexto de concessão de Rádio e TV tais políticos, 
muitas vezes, utilizam a Mídia como promoção da imagem de si e fecham o espaço das emissoras para aqueles que não 
adotam o seu po nto de vista. Essa realidade coloca a necessidade de desenvolver um trabalho que m ostre o quadro e m 
que se en contram os setores midiáticos no Estado do Rio Gran de do Norte, observando sua relação co m a p olítica de 
concessão em  nível naci onal e com as forças políticas de tentoras dos meios de com unicação pesquisa dos. Nessa 
primeira etapa da pesquisa, o questionário foi utilizado c omo técnica de coleta  de da dos com o objetivo de fazer um 
diagnóstico d o per fil das em issoras de rádio e da  t elevisão abe rta n o município de Mossoró-RN. De aco rdo c om a 
análise dos dados, constata-se a vinculação dos proprietátios dos veículos com grupos políticos locais. Os questionários 
passam agora na segunda etapa a serem aplicados na cidade de Natal/RN, para verificar como esta vin culação política 
influenciou nos resultados das eleições municipais 2008, e como influenciarão nas eleições majoritárias do ano de 2010. 
 
Palavras-chave: Rádio e TV, Poder Simbólico, Poder Político.   
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Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) em Mossoró/RN: novas demandas, novos desafios. 

Aline Karla Lima de Araújo1; Márcia da Silva Pereira Castro2; Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino; 
Leilane Cristina Ferreira Pinto 

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) são unidades públicas municipais que possuem o papel de atuar 
na prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social, procurando desenvolver o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, oferecendo serviços de proteção social básica da assistência social, para tanto, seguem os 
parâmetros colocados na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS). Por sua vez, os Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) são responsáveis pelo 
atendimento de média complexidade, no qual se enquadram as medidas socioeducativas de Prestação de Serviço a 
Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA), uma demanda que, atualmente, está sendo posta aos CRAS’s. Assim, o 
presente projeto se propôs a estudar essas novas demandas e desafios e como tem ocorrido o seu enfrentamento, 
principalmente pelas assistentes sociais. As principais atividades programadas foram: participação em reuniões da 
pesquisa; leituras e fichamentos; observações de campo; registro em diário de campo; entrevistas; análise dos dados 
coletados e elaboração de trabalhos para serem enviados ao ENCOPE e ao Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 
As reuniões contribuíram para o amadurecimento do grupo, por meio de um trabalho coletivo de debates e construção 
das idéias. Nas discussões, procuramos relacionar a teoria com a realidade, objetivando aperfeiçoar o método e os 
recursos mais a serem utilizados na pesquisa empírica. Dentre os recursos destacamos a pesquisa bibliográfica, a 
pesquisa documental e as entrevistas, consideradas técnicas eficientes para a coleta de dados da presente pesquisa. Os 
documentos revisados foram a PNAS/2004, a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) e o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) seguidos por leituras de fundamentação teórico-metodológica, leitura de 
autores como Mazzoti e Gewandsznajder (2002) e Pádua (2000) que nos possibilitaram embasamento teórico para as 
atividades de campo. Também debatemos textos de autores como Ferreira (2006), Carvalho (2002) e Rosa (2001) que 
discutem a questão das políticas sociais que atendem aos adolescentes em conflito com a lei e como ocorre a 
implementação das medidas socioeducativas na realidade da sociedade brasileira. Realizamos visitas a cinco CRAS que 
estavam inseridos no processo investigativo e localizavam-se nos seguintes bairros: Quixabeirinha, Abolição IV, Alto de 
São Manoel, Independência e Santo Antônio. Esse “reconhecimento de área” permitiu a delimitação das indagações a 
serem processadas, posteriormente, durante a coleta de dados que se deu através das entrevistas realizadas com 
assistentes sociais inseridas nos locais supracitados. A partir daí, pudemos constatar quantos adolescentes estavam 
cumprindo medidas socioeducativas nos CRAS’s; as lacunas na articulação e comunicação entre o CREAS e os 
CRAS’s; bem como, a carência de capacitações na área da criança e adolescente para que os profissionais pudessem 
atuar com esse público. Além das visitas aos CRAS's, também se buscou no CREAS, obter informações acerca do perfil 
desses sujeitos e como vinha ocorrendo o processo de acompanhamento deles, objetivando compreender como se dava 
o encaminhamento dos mesmos para as instituições que recebem adolescentes para cumprir a medida e se elas recebiam 
algum tipo de orientação para lidar com esse público.  
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Políticas Públicas para Mulheres: análise das iniciativas governamentais no enfrentamento das desigualdades de 
gênero no Rio Grande do Norte

Maria Clariça Ribeiro Guimarães1; Telma Gurgel da Silva2

Historicamente as reivindicações do movimento de mulheres têm como primeiro interlocutor as estruturas de 
Estado na condição de formuladoras e implementadoras de políticas públicas. Nos últimos vinte anos, essa 
relação tornou-se mais evidente mediante a incorporação da questão de gênero na agenda dos governos 
locais, em particular. No Rio Grande do Norte, a II Conferência de Políticas para as Mulheres consolidou um 
conjunto de demandas que se situam no campo das políticas universais e do enfrentamento aos estruturantes 
da ordem patriarcal capitalista, que singularizam a condição de subalternidade das mulheres na sociedade.  
Neste contexto, analisar as políticas públicas e programas governamentais a partir da perspectiva de gênero, 
no RN foi a preocupação central da pesquisa. Para tanto, fundamentamos a pesquisa nas seguintes categorias 
teórico-analíticas:  relações  sociais  de  gênero,  patriarcado  e  políticas  públicas,  compreendendo-as  numa  
relação de totalidade e  contradição.  Mantivemos  contato com cinco municípios  do Estado e  realizamos  
entrevistas gravadas semi estruturadas com as coordenações de políticas e/ou programas governamentais 
direcionados às mulheres, em três destes, incluindo a capital: Mossoró, Pau dos Ferros e Natal. O estudo 
buscou identificar em que medida as políticas e programas, que incluem as mulheres como público alvo 
indicam um reconhecimento das reivindicações do movimento feminista pelo estado. Bem como, se estas 
iniciativas incorporam a perspectiva de gênero como mecanismo de eliminação das desigualdades entre os  
sexos. A pesquisa foi reveladora e relevante, ao mesmo tempo, não apenas por iniciar sistematização de  
algumas  ações  que respondem a agenda de política  para  as  mulheres  no RN mediante  um processo de 
mapeamento e análise das políticas governamentais. A pesquisa possibilitou uma aproximação reflexiva da 
equipe acerca da análise do papel do Estado no processo de produção e reprodução das relações sociais de  
gênero. O mapeamento realizado indicou que a violência contra a mulher é a área na qual se concentra o 
maior número de iniciativas no RN. Bem como, apontou o limite da política de saúde que está restrita ao 
programa de DST/AIDS e de planejamento familiar, sendo que, na maioria das vezes, são realizados sem as  
ações educativas, insumos e qualificação profissional necessários. Percebemos que nas coordenações existe  
uma certa unidade em tono da compreensão das relações de gênero como construção social e, que, portanto,  
os programas podem contribuir com a possibilidade de mudanças nestas relações. No âmbito da educação,  
revelamos a inexistência de programa ou projeto que promova uma reflexão crítica sobre a condição das  
mulheres. No caso das políticas de emprego e renda as poucas experiências ainda se mantém no âmbito da 
reprodução da divisão sexual de trabalho hegemônica. Além disso, identificamos a falta de programas com 
financiamento público local, sendo assim, as ações estão restritas a projetos nacionais com o financiamento  
em nível federal. O que talvez nos revele o nível de interesse e pragmatismo que ronda as políticas para as 
mulheres no RN.

Palavras-chave: Políticas públicas, relações de gênero e patriarcado
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Potencialidades e Desafios da Supervisão de Estágio em Serviço Social

Kleylenda Linhares da Silva1; Iana Vasconcelos Moreira Rosado2

Na  contemporaneidade,  o  estudo  acerca  da  supervisão  de  estagiárias(os)  em  Serviço  Social 
vislumbra  uma  idéia  vinculada  a  totalidade  da  formação  profissional  e  em articulação  com o 
trabalho das(os) assistentes sociais, compreendendo tal atividade como imprescindível ao estágio 
supervisionado,  numa  perspectiva  de  complementaridade  e  unidade  entre  aspectos  teóricos  e 
práticos. Esta pesquisa buscou evidenciar desafios e potencialidades do processo de supervisão a 
partir  da  perspectiva  das  supervisoras  de  campo  da  Faculdade  de  Serviço  Social  (FASSO)  da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), visando apreender a concepção destas 
acerca da supervisão direta de estagiárias(os) e dos papéis relacionados as(aos) profissionais que 
operacionalizam esta atividade. Analisamos, ainda, as condições de trabalho nas quais se realiza a 
supervisão de estagiárias(os). Para tanto, realizamos revisão da literatura, pesquisa documental e de 
campo,  na  qual  aplicamos 32  questionários  referentes  a  totalidade  de  grupos  de  estágio, 
considerando o segundo semestre letivo de 2009. Os dados produzidos permitiram constatar que a 
importância da supervisão de estágio como atividade que impulsiona a articulação entre formação e 
exercício  profissional  é  amplamente  reconhecida  pelas  assistentes  sociais.  Por  outro  lado, 
evidenciou-se algumas dificuldades das supervisoras de campo na definição da supervisão direta e 
na delimitação dos papéis assumidos pelas(os) supervisoras(es), especialmente no que se refere a 
supervisão acadêmica.  Além disso, apesar da ênfase atribuída ao planejamento nos instrumentos 
que  norteiam a  supervisão  de  estágio  em Serviço  Social,  verificamos  que  esse  aspecto  não se 
destacou  nas  respostas  elaboradas  pelas  profissionais.  Verificou-se,  também,  que  algumas 
supervisoras de campo exercem esta atribuição em meio a reduzida disponibilidade de recursos 
materiais e estrutura física inadequada, pois em 12,5% dos campos de estágio a sala utilizada pelas 
profissionais  não  garante  condições  físicas  que  assegurem o  sigilo  profissional.  Em relação  às 
condições salariais, observamos que quase metade das supervisoras (46,9%) possuem remuneração 
entre 1 e 2 salários mínimos, o que evidência a necessidade de intensificar a articulação da categoria 
pela  defesa  de  melhores  condições  salariais.  Mesmo  deparando-se  com profundos  desafios,  as 
profissionais  apontaram  várias  potencialidades  do  processo  de  supervisão,  destacando-se:  a 
capacitação  das(os)  supervisoras(es)  pela  proximidade  com  a  academia;  a  troca  de  saberes  e 
experiências;  a  capacitação  das(os)  discentes  para  o  exercício  profissional  e  a  possibilidade 
destas(es) fortalecerem sua identificação com a profissão e aprofundarem conhecimentos na área de 
atuação do campo de estágio; bem como a contribuição destas(es) para o campo de estágio. Quanto 
as análises realizadas acerca da efetivação da Resolução CFESS Nº533/2008, verificou-se que parte 
das supervisoras (31,3%) desconhecem tal resolução, porém as demais profissionais destacaram a 
importância deste instrumento para a defesa da qualidade do estágio e, de forma mais ampla, da 
formação  e  do  exercício  profissional.  Dessa  forma,  apontamos  a  necessidade  da  ampliação  do 
debate acerca da supervisão de estágio e da capacitação dos sujeitos em relação a esta atribuição 
profissional, no sentido de potencializar a apropriação e materialização das diretrizes e exigências 
que envolvem o estágio e a  supervisão,  bem como a importância  do envolvimento  coletivo  na 
defesa da qualidade do trabalho e da formação profissional.

Palavras-chave:  Supervisão de Estágio; Estágio Supervisionado; Formação Profissional; Exercício 
profissional; Serviço Social.
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Práticas de Educação Ambiental e Mudanças Sociais em Escolas Públicas de Mossoró/RN 
 
 

Luana Cristina Fernandes Rodrigues1; Maria Betânia Ribeiro Torres2 
 
 

Os probl emas ambientais enfrentados hoj e no mundo são conseqüências de u m modelo de d esenvolvimento econômico 
baseado no us o in tensivo e extensivo dos  recurs os a mbientais. Co m isso a na tureza passou a ser alv o de destruição, 
decorrente do  consumo exce ssivo de  bens naturais e d a falta de gerenciamento dos r esíduos dessa g randiosa p rodução. 
Desde então, a temática ambiental passou a ser um foco de discussão na sociedade, que observou a necessidade de rever a 
relação s ociedade/natureza existen te a f im de promover mudanças de co mportamento, visando u ma 
conservação/preservação d os ben s nat urais, essenciai s à q ualidade de v ida. É dent ro d este cen ário q ue a Educação 
Ambiental é in serida, pois é atr avés dela que consegue-se mudar visões, conceitos e co mportamentos, já que o individuo 
absorve aqu ilo co m que conviv e todos os dia s. Sendo  assim, o ter mo Educação A mbiental sur giu pel a primeira vez  em 
1972, durante a Conferência  d e Es tocolmo, da necessi dade de  se enc ontrar u ma saíd a ao s pr oblemas a mbientais. E ste 
trabalho tem como objetivo principal identificar a contribuição da EA para as mudanças sociais ocorridas no c otidiano de 
escolas públicas local izadas na área urbana de Mossoró/RN, nas proximidades do rio Apodi/Mossoró, a partir dos dado s 
gerados no proj eto de pesq uisa “Mapeamento das prática s e pr ojetos de edu cação a mbiental desenv olvidas pe las escolas 
públicas de Mossoró/RN”. A metodologia aplicada abord a a pesquisa do t ipo ex ploratória, g erando dado s q ualitativos e  
quantitativos. As técnicas de pesquisa constitui-se de levantamento bibliográfico, elaboração e aplicação dos questionários, 
registro fotográfico e levantamento dos projetos e práticas de EA nas escolas. A análise e discussão dos resultados apontam 
que: há uma necessidade d e co nhecer o real con ceito de Educação  Ambiental; a formação de p rofessores não es tá s e 
realizando de forma continuada; os projetos e pr áticas de  E A somente são trabalhados den tro da es cola e e m at ividades 
pontuais, o qu e gera somente uma mudança dentro do ambiente escolar sem transpassar os muros e a tingir a comunidade. 
Dessa fo rma, concl ui-se q ue as mudanças so ciais decorren tes das práticas de Educaçã o A mbiental aind a te m um lo ngo 
processo à enfrentar. 

 
 

 
 

1 – Bolsista PIBIC/ CNPq 
2 – Orientadora Departamento de Gestão Ambiental
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Que Direitos para que Trabalho? Uma Análise da Previdência Social pelos Gestores e 

Servidores do INSS.

Márcia Talita Fernandes Costa1; Rivânia Lúcia Moura de Assis2; Ana Cristina da Costa Régis  
O presente projeto teve como objetivo analisar a configuração atual da Previdência Social e dos 
direitos sociais tomando como referência: por um lado as reformas ou contra-reformas da 
Previdência Social e suas implicações para os trabalhadores e para o trabalho desenvolvido no 
Instituto Nacional do Seguro Social INSS e por outro lado o discurso/percepção que os gestores e 
servidores da Gerência Executiva do INSS e Agência da Previdência Social em Mossoró têm a 
cerca desse processo. Para tanto utilizamos pesquisa bibliográfica, documental e de campo, sendo 
esta última efetivada por meio da realização de 20 entrevistas semi-estruturadas com gestores e 
servidores do INSS em Mossoró. As entrevistas abordaram aspectos como: a concepção de 
Previdência Social, o significado das reformas da Previdência, as implicações da reforma para o 
trabalho no INSS, os desafios e dificuldades enfrentados pelos gestores e servidores para 
implementação da política previdenciária e a concepção desses sujeitos sobre direitos sociais. A 
maioria das falas que compreende a previdência social como a garantia de proteção aos 
trabalhadores, porém enfatizando sempre o caráter de ser um seguro social. Sobre o posicionamento 
dos entrevistados, muitos concordam com a necessidade das reformas, vendo-as no plano 
econômico como solução para os problemas previdenciários, como meio para manter o equilíbrio, 
como mudança que precisava ser feita mesmo prejudicando os trabalhadores. As informações 
obtidas contribuíram para uma análise crítica acerca da Previdência no contexto da seguridade 
social no Brasil, bem como fomentou novas investigações nesse campo do conhecimento. 
 
Palavras-chave: previdência social; direitos sociais; reformas da previdência. 
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Sexualidades e Identidades na Sociedade Contemporânea: Faces da Violência à População 

LGBTTs

 
Yasmim Nóbrega de Alencar1; Guilherme Paiva de Carvalho Martins2 

 
A pesquisa teve como objetivo etnografar o grupo social LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais), especificamente, tendo como objeto de estudo jovens e adultos inseridos 
neste agrupamento. O trabalho de campo aconteceu no âmbito da Comunidade do Lagamar e 
adjacências, onde se localiza grande periferia da cidade de Fortaleza/CE para se obter dados 
acerca do nível de interdição da heterossexualidade obrigatória, no tocante às evidências de 
violências contra essas pessoas e o exercício inviabilizado de suas cidadanias. Assim como, na 
participação em espaços de controle social, Paradas da Diversidade Sexual e outros 
acontecimentos protagonizados pelo Movimento LGBTT e também o Poder Público. Teve-se por 
objetivo descobrir identidades sócio-políticas LGBTT que existem na comunidade e nos arredores; 
investigar suas histórias de vida, violências sofridas devido às suas identidades de gênero e 
orientações sexuais não-heterossexuais. E apreender realidades em que a cidadania não é de 
conhecimento usual, tampouco de prática consciente das pessoas que convivem e sofrem com atos 
de violência impunes. Foram confrontadas opiniões de autores (as) que abordam a questão das 
sexualidades, suas relações com a identidade social dos indivíduos, com a política, a cultura e 
demais aspectos que implicam em cidadania, democracia e Direitos Humanos, aviltados sócio-
culturalmente. Neste ínterim, desvelamos algumas das intolerâncias para com a identidade social 
LGBTT no contexto da comunidade pesquisada e suas adjacências, onde apreendemos indicativos 
do nível das interdições da violência exacerbada contra a cidadania sexual, a democracia e dos 
Direitos Humanos de LGBTTs do local. Além de constatarmos casos sofridos de violências 
direcionadas contra pessoas de identidade sexual não-heterossexual 
(lesbofobias/homofobias/transfobias) que acontecem basicamente em função do preconceito, da 
discriminação e das consequências da heterossexualidade obrigatória, enquanto sistema normativo 
capaz de interditar vivências afetivo-sexuais diversas nas múltiplas manifestações identitárias de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Concluímos que interferências educativas neste 
processo de exclusão social, instalado na realidade a qual nos detivemos, bem como em toda a  
sociedade contemporânea, podem transformar a situação de urgência e responsabilidade social a  
que estão submetidas tais vítimas.
 
 
Palavras-chave: sexualidades, identidades, violências, LGBTT, relações sociais. 
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A Equipe de Enfermagem e as Novas Práticas em Saúde Mental: Conformação e Implantação 

do Serviço Residencial Terapêutico no Município de Caicó-RN

Danielle Souza Silva
1
; Dulcian Medeiros de Azevedo

2

O município de Caicó-RN vivencia um momento importante de lógica na atenção em saúde mental, 

a partir da extinção do hospital psiquiátrico, e o surgimento de um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) III e um Serviço Residencial Terapêutico (SRT). Em meio a este contexto, objetivou-se 

investigar o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a reforma psiquiátrica, 

relacionado à sua formação técnico-científica e a sua prática profissional. Estudo de natureza 

descritiva, com abordagem qualitativa realizado com seis profissionais de enfermagem (três 

técnicos de enfermagem, dois auxiliares de enfermagem e um enfermeiro) atuantes no SRT do 

referido município. O instrumento de coleta de dados utilizado foi uma entrevista semi-estruturada 

composta por três partes: I- Caracterização do Profissional; II- Formação Profissional; III- Roteiro 

de entrevista. A coleta foi realizada no período de outubro a dezembro de 2009. As partes I e II 

sofreram manipulação descritiva com cálculos de freqüência absoluta e percentual, e a parte III foi 

transcrita na íntegra e realizada escuta flutuante e exaustiva, de onde foi possível visualizar a 

emergência de três categorias: Concepções e Impressões sobre a Reforma Psiquiátrica; O Trabalho 

Realizado no SRT e os Resultados Alcançados; Dificuldades e Desafios na Dinâmica do SRT. A 

análise das categorias teve como recurso teórico-metodológico da Teoria das Representações 

Sociais. Apurou-se que os sujeitos pesquisados eram mulheres (100%), casadas (83%) com idade 

superior a 30 anos. A maioria técnicas de enfermagem (50%), com tempo de trabalho na área de 

saúde mental/psiquiatria superior a 11 anos (65%) e no SRT inferior a 1 ano (67%), na condição de 

cuidador. A Reforma Psiquiátrica foi representada como um movimento que propõem mudanças na 

organização dos serviços de saúde mental, na postura e na prática profissional dos mesmos, onde foi 

unânime a incorporação de um enfoque psicossocial no trabalho. A prática diária no SRT e as 

atividades desenvolvidas pouco se aproximam ou se materializam em ações que busquem a 

autonomia dos moradores e a sua reabilitação psicossocial. A não compreensão da 

necessidade/existência dos serviços substitutivos, também foi encontrada. Fato, talvez relacionado à 

deficiente articulação entre o CAPS III, o SRT e a ESF do território. Percebeu-se que o tempo de 

trabalho na área e a formação específica pouco influenciaram nas condutas de trabalho no SRT. 

Contudo, tem proporcionado um constante movimento de análise, reflexão (crítica) e de 

comparação entre os modelos. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam fomentar a 

discussão e reflexão sobre o processo de Reforma Psiquiátrica vivenciado no município, elegendo-

se estratégias de superação para a precariedade da estrutura física, e dos recursos materiais e 

humanos necessários ao pleno funcionamento do SRT pesquisado. 

 

Palavras chave: Equipe de Enfermagem; Prática Profissional; Saúde Mental; Serviços de Saúde 

Mental; Enfermagem Psiquiátrica. 
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A Visita Domiciliária como Estratégia de Intervenção em Saúde na Atenção Básica: a 

Realidade de Caicó-RN.

Luana Fabrícia Gomes1; Roberta Kaliny de Souza Costa2; Cristyanne Samara Miranda de Holanda;  

Dulcian Medeitos de Azevedo

No âmbito da atenção básica, a visita domiciliária é um instrumento de cuidado da equipe de 
profissionais da Estratégia Saúde da Família - ESF, como forma de proporcionar a formação de 
vínculo usuário-serviço, a inserção e o conhecimento do profissional sobre as necessidades sociais e 
de saúde da população. No município de Caicó/RN, existem 16 equipes da ESF, realizando 
atividades assistenciais e preventivas de cunho individual e coletivo, entre essas as visitas 
domiciliárias. Em que pese o valor da atenção à saúde no domicílio, constata-se a existência de 
muitos obstáculos que limitam a realização desta atividade. Assim, o estudo objetivou investigar a 
execução e implementação da visita domiciliária por parte das equipes da ESF de Caicó/RN. 
Pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa não experimental. A coleta de dados 
foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2009, utilizando como instrumento um 
roteiro de entrevista aplicado aos enfermeiros das equipes de saúde da família da zona urbana. A 
pesquisa tem como referencial ético a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, 
tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 032/09, com parecer homologado em 18 de 
setembro de 2009. As informações coletadas mostraram que a maioria dos entrevistados possuem 
entre 20 e 29 anos (56%), pertence ao gênero feminino (89%), possui estado civil solteiro (78%) e é 
natural da cidade de Caicó/RN (56%). Em relação à formação profissional a maioria concluiu o 
curso de graduação há 2 anos ou há mais de 6 anos (33%), em instituição de ensino superior privada 
(56%); a grande percentagem destes apresenta formação em Saúde da Família (89%), atua na ESF 
há mais de 2 anos (66%), está há menos de 1 ano na Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF 
(34%).  As equipes realizam a visita que tem como finalidades: conhecer a realidade (89%) e 
favorecer a prevenção de doenças e a promoção da saúde (89%). A realização da visita encontra-se 
vinculada ao atendimento de grupos específicos (56%), sendo esta planejada e realizada pelos 
membros da equipe (100%), de acordo com a demanda e solicitação do agente de saúde (100%). 
Entre os fatores que facilitam o desenvolvimento da atividade estão o vínculo com a comunidade 
(88%) e o conhecimento sobre as necessidades da área. Por outro lado, os elementos que dificultam 
a realização das visitas são a demanda elevada de atendimento na UBSF e os equipamentos de 
trabalho (66%). Conclui-se que, os profissionais atuantes na ESF de Caicó/RN reconhecem a 
importância da assistência domiciliar à saúde da família, são capacitados a realizar a atividade, 
embora muitos fatores ainda comprometam o desenvolvimento do atendimento à comunidade como 
esperado. Assim é necessária uma maior valorização da visita domiciliária, empenho em seu 
planejamento e execução, além de investimentos mais expressivos na aquisição de equipamentos e 
melhorias nas condições de trabalho dos profissionais de saúde para que a visita domiciliária possa 
ser implementada de forma efetiva e resolutiva. 

 
Palavras-chave: Visita domiciliar; Atenção primária à saúde; Programa Saúde da Família; Sistema 
Único de Saúde. 
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Ações preventivas e educativas desenvolvidas pelos dentistas de Caicó-RN: um paralelo com o SIA-SUS.

Fabianna da Conceição Dantas de Medeiros1; Gilmara Celli Maia de Almeida2; Daniela Mendes da Veiga Pessoa; Nara 
Grazieli Martins Lima 

Apesar dos avanços tecnológicos na Odontologia, esta ainda não responde em níveis significativos às demandas dos 
problemas de saúde bucal da população e isto faz com que s ações preventivas e educativas representem um papel 
importante nos serviços de saúde, devendo fazer parte de uma atenção integral e incorporada ao planejamento e as 
práticas dos profissionais. A avaliação e planejamento devem ser componentes inerentes as ações em saúde, sendo o 
Sistema de Informação em Saúde uma ferramenta auxiliar nesse contexto. Neste sentido, objetivou-se conhecer a 
atuação da equipe de saúde bucal nos processos preventivos e educativos do serviço público do município de Caicó-RN. 
Para isso, o pesquisador visitou cada Unidade de Saúde do município de Caicó para realizar estudo observacional 
acerca das atividades preventivas e educativas desenvolvidas. Além disso, os dados foram comparados com 
questionários aplicados aos dentistas acerca do tipo, freqüência, forma de desenvolvimento das ações preventivas e 
dificuldades em realizá-las, bem como, os registros do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) foram 
utilizados como ferramentas auxiliares para identificar a proporção de atividades preventivas e educativas 
desenvolvidas no município de Caicó. Desta forma, a análise dos dados baseou-se na avaliação descritiva e comparativa 
dos questionários dos dentistas, dos registros do SIA-SUS e dos dados do estudo observacional sobre ações preventivas 
e educativas. Vale salientar a escassez de ações preventivas/educativas e dificuldade de coleta de informações práticas 
no período da fase observacional, o que os dentistas associaram, entre outros motivos, principalmente, à alta demanda 
da população com necessidades de atendimento clínico propriamente ditos. Os resultados demonstraram que as 
principais ações desenvolvidas pelos dentistas em âmbito individual e coletivo são a Orientação de Higiene Bucal 
(74%-individual e 73%-coletivo) e Aplicação Tópica de Flúor (47%-individual e 54%-coletivo). Os dados do SIA-SUS 
demonstraram que as ações preventivas representam 43,22%, sendo principalmente ações de ATF. As ações preventivas 
individuais na maioria das vezes não têm freqüência estabelecida (60%), enquanto nas ações coletivas existe uma maior 
regularidade das ações, principalmente em escolas, com freqüência semanal e mensal de forma mais prevalente. Pouca 
atenção é dada a educação popular e a criação de vínculos através de atividades ampliadas na comunidade. Os dados do 
SIA-SUS demonstram quase 11% de selamento provisório de cavidades dentárias, bem como evidenciam que as ações 
de exame epidemiológico são quase inexistentes, corroborando com dados das entrevistas onde mais de 70% dos 
profissionais não utilizam instrumento epidemiológico.  As dificuldades decorrem da falta de estrutura , apoio e 
capacitação, bem como alta demanda. As principais melhorias foram menor índice de cáries e melhor cuidado e higiene 
pela população. Diante dos resultados verifica-se a preocupação em desenvolverem-se ações preventivas, no entanto 
ainda são direcionadas a escolares e com baixa freqüência em âmbito individual. Além disso, é necessária a 
implementação de sistemas de avaliação e planejamento no processo de trabalho e estímulo a utilização do sistema de 
informação como ferramenta auxiliar nesse processo. Os resultados podem ser promissores se forem rompidas barreiras 
sociais e de integração entre equipe e população. 
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Análise do Perfil Epidemiológico da Infecção por HPV na População Feminina da Região Oeste do Rio Grande 

do Norte

Ana Cláudia Sampaio da Costa1; Wogelsanger Oliveira Pereira2; Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) se constitui em uma das doenças sexualmente transmissíveis mais 
frequentes em mulheres de todo o mundo, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, ganhando maior destaque 
devido a sua forte associação com o câncer do colo do útero. Variações geográficas nos índices de prevalência e na 
distribuição dos tipos do vírus têm sido descritas em várias partes do mundo, inclusive entre diferentes regiões do 
Brasil. Deste modo, faz-se de fundamental importância estudos regionais de prevalência da infecção pelo HPV. Diante 
disso, esse projeto objetivou analisar o perfil epidemiológico da infecção pelo HPV em mulheres da região oeste do Rio 
Grande do Norte, através da determinação da prevalência do vírus na população feminina local e determinação dos 
principais fatores de risco para a infecção por esse patógeno. Para isso foram coletadas 176 amostras provenientes do 
município de Mossoró e 28 do município de Apodi. Todas as pacientes foram recrutadas ao acaso em unidades de saúde 
pública, e aceitaram participar do estudo e responder a um questionário padronizado destinado a avaliar suas 
características sócio-demográficas, sexuais e reprodutivas. De cada paciente, foram coletados dois espécimes cervicais: 
um destinado ao exame citológico, e o outro para a detecção do vírus através de métodos moleculares. Dentre estas, 
151, todas provenientes do município de Mossoró, foram analisadas para a presença do DNA do HPV, e 52 (34,4%) 
apresentaram resultado positivo, embora tivessem apenas alterações benignas do epitélio cervical uterino. A prevalência 
da infecção foi significativamente maior nas mulheres mais jovens, com idade menor ou igual a 20 anos (70,0%). Estes 
resultados mostram que o vírus se encontra presente em um alto percentual da população sexualmente ativa do 
município de Mossoró. No entanto, faz-se necessária a análise de um número maior de pacientes para chegarmos a 
resultados mais fidedignos da realidade local, para isso, pretende-se realizar, ainda, coletas nos municípios de Pau dos 
Ferros (30 amostras) e Alexandria (15 amostras), bem como a análise molecular de todas as amostras coletadas. 
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Atividade Quimiopreventiva do Extrato Hidroalcoólico de Folhas de Cordia leucocephala em 

Modelo de Hepatocarcinogênese Experimental

Elizabeth Alexandra Borges Bezerra1; Francisco Barros Barbosa2; Micássio Fernandes de Andrade; 
                                                            Israelly Viana de Sena

 
 
A Caatinga apresenta uma diversidade biológica ainda pouco estudada, apresentando grande 
número potencial de espécies e compostos benéficos. Dentre as plantas com potencial bioatividade 
destaca-se o gênero Cordia, em especial a Cordia leucocephala Moric, da família Boraginaceae, 
popularmente conhecida como moleque-duro. À análise fitoquímica do extrato hidroalcoólico de 
folhas de C. leucocephala detectou-se saponinas com estrutura química semelhante à saikosaponina 
b2, e compostos fenólicos. Para avaliar o possível efeito quimiopreventivo dessa planta, ratos 
Wistar machos foram submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese experimental induzida por 
dietilnitrosamina (200mg/Kg) e tratados, via intra-gástrica, com extrato de folhas de C. 

leucocephala nas doses de 4mg/Kg (G1) e 40mg/Kg (G2). Após 2 semanas, todos os animais 
receberam 4 doses consecutivas de 2-AAF (2-acetoaminofluoreno 20mg/Kg), agente promotor da 
carcinogênese. Em seguida, para o estímulo proliferativo hepático, os animais tiveram 70% do 
fígado removido cirurgicamente (Higgins & Anderson, 1931), sob sedação com xilazina e ketamina, 
seguidos de mais 2 doses de 2-AAF. O peso dos animais foi mensurado a cada 4 dias. Após 8 
semanas, os animais foram sacrificados por exsanguinação e fígado e sangue colhidos para análises. 
Foram avaliados injúria hepática por meio de quantificação de enzimas hepáticas (ALT, AST, 
fosfatase alcalina), proteínas totais, albumina, globulinas, colesterol e glicose nos animais controle 
ou tratados com extrato e número de lesões pré-neoplásicas macroscópicas. Todos os animais 
apresentaram lesões macroscópicas. Verificou-se que os animais do grupo G1 apresentaram menor 
número de lesões em relação ao CTRL. Com relação à diferença entre o ganho de peso entre o 
primeiro e último dia de tratamento, não houve diferença significativa entre os grupos tratados. No 
entanto, houve diferença significativa do grupo G2 em relação ao grupo G1 com relação a proteína 
hepática AST (p < 0,01), G1 em relação ao CTRL (p < 0,01) e G2 em relação ao CTRL (p < 0,05) 
com relação a uréia. Assim, o presente estudo mostrou que o tratamento com extrato hidroalcoólico 
da C. leucocephala na dose 4mg/Kg resultou em possível atividade quimiopreventiva nas fases 
iniciais do modelo de hepatocarcinogênese química em ratos machos e que a dose 40mg/Kg 
possível efeito tóxico. 
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Avaliação da Propagação Vegetativa do Pinhão Manso (Jatropha curcas L.)

Marciana Bizerra de Morais1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque2; Eleneide Pinto Gurgel; Kathia 
Maria Barbosa e Silva

Os óleos vegetais para a produção de biodiesel têm se destacado pela importância ambiental do uso 
de fontes de energia menos poluentes e pela eficiência quando usados em substituição ao diesel 
derivado do petróleo. Dentre as plantas oleaginosas, o pinhão manso (Jatropha curcas L.) merece 
destaque por se tratar de uma das espécies com elevado potencial na produção de óleo combustível 
no Brasil, sendo considerada promissora para esses estudos. A espécie se propaga via seminal e 
vegetativa, sendo possível também a micropropagação. Nesse aspecto, um dos maiores entraves no 
estabelecimento in vitro de J. curcas, está na dificuldade de  se obter tecidos livres de contaminação 
por fungos e bactérias. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes métodos de 
propagação de J. curcas L. Para tanto, sementes foram postas a germinar em condições de casa-de-
vegetação para obtenção de brotos jovens e para o posterior monitoramento e avaliação das estacas 
após as podas totais. Em laboratório, visando à redução da contaminação microbiana, o material 
vegetal foi lavado em água corrente por 15' (período este que foi destinado também a retiradas das 
folhas e corte em microestacas) e posteriormente mantido sob agitação por 10' em água com 10 
gotas L-1 de detergente Tween, que foi removido com tríplice lavagem em água destilada 
esterilizada (ADE). Em câmara de fluxo laminar, as microestacas foram tratadas assepticamente 
com álcool a 70% por 1’, seguido por hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1,5% e 2,5% em diferentes 
tempos de imersão: 2,0; 4,0 e 8,0 minutos em ambas as concentrações, apenas o tratamento controle 
não foi desinfestado com NaOCl. Concluído o processo de esterizilação, as microestacas foram 
submetidas a três lavagens consecutivas com ADE, e em seguida foram seccionadas em segmentos 
nodais conservando-se uma gema por segmento e inoculadas em meio de cultura MS, acrescido de 
fitorreguladores com o intuito de se estabelecer a melhor dose para o desenvolvimento dos 
explantes. As avaliações foram realizadas 30 dias após a montagem de cada experimento, sendo as 
variáveis observadas: porcentagem de contaminação fúngica e bacteriana e porcentagem de 
sobrevivência. As médias obtidas foram analisadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi 
possível observar que as sementes de Jatropha curcas não apresentam dormência; as estacas de 
pinhão manso resistem a podas drásticas da parte aérea; ultilizando-se hipoclorito de sódio como 
agente desinfestante obteve-se aos 30 dias de cultivo 88% dos explantes livres de contaminantes, 
porém, a partir do segundo ou terceiro subcultivos ocorre o surgimento de bactérias endógenas e as 
concentrações de BAP e ANA testadas não resultaram em um balanço hormonal adequado à 
promoção otimizada na multiplicação in vitro da espécie, induzindo calos independentemente da 
concentração utilizada. Entretanto, os resultados adquiridos com a adição de fitorreguladores ao 
meio de cultura demonstram que esta espécie se mostra promissora para o cultivo in vitro e para o 
desenvolvimento de protocolo para formação de calos embriogênicos, que posteriormente poderiam 
ser aplicados em processos biotecnológicos para obtenção de linhagens superiores altamente 
produtivas. 
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Biotecnologia Vegetal ao Alcance da Fruticultura Norteriograndense/Subprojetos 3,4 e 5 
 
 

Sara Caroline Pinto de Almeida1; Kathia Maria Barbosa e Silva2 
 
 

Algumas espécies r epresentantes da fa mília Annonaceae  p roduzem frutos e xtremamente agradáveis co mo é o ca so d a 
Annona squamosa L., fruteira típica de clima tropical, originária da América Tropical, conhecida no Brasil co mo ata, fruta 
do conde ou pinha e que apresenta boas perspectivas econômicas para a região Nordeste, se destacando por seu potencial de 
adaptabilidade, val or nutritivo e pel o delicioso sabor de seus frutos. Por ter apres entado uma demanda cr escente de  
consumo, motivou os fruticultores e empresários do ramo a investirem na produção e comércio da mesma. A A. squamosa 
L., r econhecida como a mais cultivada e spécie do gê nero, é aind a insuficientemente pesquisada nos s eus aspecto s 
reprodutivos relacio nados à m ultiplicação clonal de matrizes. As pesqu isas co m micropropagação d a espéci e aind a são  
muito incipientes e aparentemente sem grande sucesso o que é comum com plantas lenhosas. No entanto, elas precisam ser 
retomadas e incrementadas para a propagação clonal de matrizes de alta qualidade genética. Neste sentido fez-se a presente 
pesquisa c om o ob jetivo de  clonar du as matrizes de alt a qualidade a  par tir de p ropagação in vi tro. Fora m montados 2 
experimentos (setembro de 2 009 e janeiro de 2010). Para a indução de brotos foi utilizado o meio MS suplementado com 
doses diferenciais de hormônios de crescimento. Todos os experimentos foram conduzidos em delineamento experimental 
inteiramente casualizado. No experimento 1 testou-se: T1(Controle); T2 (2,0 mg.L-1 de BAP); T3 (4,0 mg.L-1 de BAP) e 
T4 (6,0 mg.L-1 de  BAP) . A s variáveis an alisadas foram: n úmero d e e xplantes b rotados (NEB) , nú mero de e xplantes 
oxidados (NEO), nú mero de  exp lantes co ntaminados ( NEC) e nú mero de folhas e mitidas (NFE ). J á no ex perimento 2 , 
testou-se: T 1 (C ontrole); T2  (0,8 mg.L-1 de  BAP); T 3 (1 ,6 mg.L-1 d e B AP) e  T 4 (2 ,4 mg.L-1 d e B AP). N o p rimeiro 
experimento não houve diferença significativa NFE e NEC em nenhum dos t ratamentos. O NEB foi menor no tratamento 
controle, diferi ndo sig nificativamente do T 2. N o segund o exp erimento, on de foram utilizadas d uas plan tas matrizes de 
pinha, oc orreu u ma oxidação d e 80% dos  exp lantes das  du as plantas, impossibilitando a aná lise de outras var iáveis. A 
contaminação dos explantes também foi maior neste experimento em relação ao experimento anterior. 
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Caracterização Comportamental de Indivíduos Adultos do Sagui Comum (Callithrix jacchus) no Bioma Caatinga

Noeide da Silva Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Joselena Mendonça Ferreira; Maísie Mitchele 
Barbosa 

O sistema social dos calitriquídeos é bastante complexo e tem fortes implicações com o seu sistema de reprodução 
cooperativa. Nesta sociedade, os grupos podem desenvolver diferentes sistemas de acasalamento, dentre os quais os 
mais  comuns  são  a  monogamia  e  a  poliandria  cooperativa,  cada  qual  com  características  particulares  quanto  à 
diferenciação hierárquica dos indivíduos que os compõem, os comportamentos individuais destes e principalmente as 
interações intragrupo. Tendo em vista as considerações acima, o nosso trabalho teve como objetivo verificar a existência 
dos  diferentes  padrões  comportamentais  de  acordo  com  a  classe  sexo-hierárquica  em  um  grupo  poliândrico  de 
Callithrix jacchus. Os indivíduos adultos do grupo foram monitorados na Floresta Nacional – Assu/RN analisando-se os 
comportamentos sociais e sexuais. Os comportamentos sociais (proximidade e catação) foram registrados pelo método 
focal instantâneo e os comportamentos sexuais (cópula e tentativa de cópula) pelo método ad libitum. De acordo com os 
resultados, os episódios de catação e proximidade foram realizados por todos os membros do grupo, principalmente no 
momento do descanso. No tocante à catação entre os machos e a fêmea reprodutora, o número de vezes que ela catou os 
machos não apresentou uma diferença significativa, ficando com uma média aproximada de 1 catação dela para cada 3 
deles.  O macho BONE foi o que apresentou o maior envolvimento nas relações de catação e direcionou a grande 
maioria das catações para a fêmea reprodutora. Diante dos resultados pode-se concluir que a poliandria apresentada pelo 
grupo de  Callithrix jacchus pode ser uma estratégia deste, para superar as adversidades do ambiente de caatinga e 
dentro desse contexto alcançar sucesso reprodutivo. Pode-se concluir ainda, que o principal fator envolvido na tomada 
de decisões de cada indivíduo é sua condição reprodutiva. Desta maneira, em um grupo poliândrico, os machos buscam 
otimizar o seu sucesso reprodutivo desenvolvendo relacionamentos de tolerância e afiliação, delineando uma estratégia 
social permeada principalmente pela cooperação.
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Caracterização das Atividades de Turismo de Observação de Golfinhos em Fernando de Noronha 
 
 

Emanuela Varela de Aguiar1; Flávio José de Lima Silva2 

 
 

O proj eto tev e co mo objetivo ger al car acterizar as ativi dades de t urismo de observação do s gol finhos em Fern ando d e 
Noronha, e como objetivos específicos: a) Caracterizar as operações de turismo de observação de golfinhos; b) Identificar o 
perfil sócio- econômico e c ultural dos barqueiros e turistas que realizam os p asseios para o bservar o s go lfinhos; c)  
Caracterizar a s co ncepções dos barque iros e tu ristas s obre a i mportância d a c onservação a mbiental e conser vação dos  
golfinhos. O estudo teve como meta subsidiar medidas para a melhoria dos serviços oferecidos para esta atividade e para o 
desenvolvimento sustentável do turismo de observação de golfinhos em Fernando de Noronha. Os dados foram obtidos no 
local por meio de r egistros diretos das atividades de turismo de o bservação de golfinh os em terra e em embarcações que 
realizam os passeios, assim c omo po r meio d e e ntrevistas aos turistas q ue reali zam es ses passeios. O  Turis mo de  
Observação de Cetáceos, m esmo se ndo c onsiderado co mo f onte p otencial d e i mpacto sob re os animais assume um 
importante papel educativo e é uma das principais formas de uso não  letal de bale ias e golfin hos. Tal atividade deve ser 
estimulada, porém de forma controlada e sob normas que favoreçam tanto a observação dos animais pelos turistas, como a 
sobrevivência dos animais, além de permitir a geração de emprego e renda das populações locais onde é realizado. 
No caso espe cífico de Fer nando de Nor onha foi possív el confir mar qu e essa ativ idade é u m dos  p rincipais atrativos 
turísticos do local. Os resultados aqui obtidos permitem considerar que muitos avanços ainda devem acontecer, para que o 
turismo de observação dos golfinhos em Fernando de Noronha se torne uma atividade sustentável.   
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Colonização de Invertebrados em Substratos Artificiais no Rio Apodi-Mossoró, Município de Mossoró, Semi-
Árido Potiguar.

Wesley Alves Rodrigues1; Iron Macêdo Dantas2; Janay Clésia Monezes Motta; Ana Paula Monteiro da Silva

Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em diferentes escalas como consequência negativa  
de  atividades  antrópicas  como  o  desmatamento,  assoreamento  e  despejo  de  dejetos  industriais  e  domésticos, 
ocasionando poluição  ou enriquecimento  orgânico.  Por  estar  dentro  do centro  urbano,  o  Rio Apodi-Mossoró,  tem 
sofrido sucessivas agressões de vários tipos, isso tem causado um forte processo de eutrofização principalmente na 
cidade de Mossoró. A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é um importante componente do sedimento de  
rios e lagos, sendo fundamental para a dinâmica de nutrientes, a transformação de matéria e o fluxo de energia. São  
valiosos  indicadores  da  degradação  ambiental,  além de  influenciarem na  ciclagem de nutrientes,  na  produtividade 
primária e na decomposição. Estes organismos habitam o substrato de fundo (sedimentos, detritos e algas filamentosas)  
e substratos flutuantes (troncos, macrófitas aquáticas etc.) de hábitat de água doce, em pelo menos uma fase de seu ciclo 
vital. Objetivou-se através  deste  trabalho  investigar  o  processo  de  colonização  e sucessão de macroinvertebrados  
bentônicos em substrato artificial no Rio Apodi-Mossoró na cidade de Mossoró-RN.  As  coletas foram realizadas no 
período  de  março  a  junho  de  2010.  Como  substrato  artificial  foram   utilizadas   300   pedras   silicosas  com 
aproximadamente 5 cm, acondicionadas em um cesto  de polietileno medindo 20 cm2.  Os  cestos  foram distribuídos 
aleatoriamente  na  região  marginal  do  Rio  Apodi-Mossoró, em uma faixa de aproximadamente 1 metro da margem, a  
uma profundidade máxima de 50 centímetros na área do rio que corta a sede do IBAMA na cidade de Mossoró. Foram  
realizadas 11 coletas em intervalos de 7 dias, nas quais eram retirados 4 cestos com o substrato, e também coletas do 
sedimento utilizando-se uma draga de  Van ven. O  primeiro  lote  foi  retirado depois de 7º dias da montagem do 
experimento. O sedimento o substrato artificial e o material coletado na draga foi triado em laboratório, sob bandejas  
transiluminadas e a identificação foi realizada utilizando chaves taxonômicas. Os organismos foram categorizados por 
táxons, e pelos grupos tróficos, onde determinou-se a abundância, riqueza taxonômica e a sucessão ecológica.  Foram 
coletados 21.321 indivíduos sendo os mais abundantes os gastropodas representados por Melanoide (19747 indivíduos) 
(detritívoros),  Biomphalaria  (1108  indivíduos)  (detritívoros)  e   Pomacea  (24  indivíduos)  (raspador),  seguido  de 
Annelidae  Oligocheta  (367  indivíduos)  (detritívoros),  Insecta  representado  por   Chironomidae  (32  indivíduos) 
(coletor) , Hemiptera (3 indivíduos) (predador), Odonata Libellulidae (6 indivíduos) (predador), Odonata Aeshnidae (1  
indivíduo) (predador)  e  Crustaceae representado por Decapoda (16 indivíduos)  (raspador)  e  Macrobachium sp  (17 
indivíduos) (predador) verifica-se uma sucessão onde os primeiros colonizadores foram os detritívoros e posteriormente 
os  predadores.  Conclue-se  que  os  organismos  mais  tolerantes  ao  enriquecimento  orgânico  foram  os  que  mais 
predominaram e os detritívoros os que primeiro colonizaram o substrato.
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Concepções dos Licenciando em Ciências Biológicas sobre o Ecossistema Caatinga: Sistematização e Elaboração de 
Estratégias Metodológicas para seu Estudo em uma Cartilha Didática 

 
 

Izilmara Cristina Lopes de Medeiros1; Maria da Conceição Vieira de Almeida2 

 
 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa realizada com licenciandos em Ciências Biológicas nos 1° e 7° períodos, que 
teve como objetivos; Identificar conceitos e conteúdos de domínio destes, sobre o ecossistema caatinga. Verificar se o curso 
tem c ontribuído par a melhorar a  co mpreensão de algu ns as pectos ecológico s d este am biente, b em como, prop osição d e 
estratégias di dáticas p ara se u estud o n o en sino básico. Fo ram apl icados questi onários co m questõ es aber tas e f echadas, 
totalizando 37  estudantes entre os dois períod os cit ados. Os result ados i ndicam que os l icenciandos melhoraram a 
compreensão dos aspectos ecológicos do ecossistema estudado no curso e listaram metodologias para seu estudo. 
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Crescimento In vitro de Juazeiro Submetido ao Estresse Hídrico Induzido por Sorbitol

Maiza de Azevedo Dantas1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque; 
Sara Caroline Pinto de Almeida. 

A espécie Ziziphus joazeiro pertence à família Rhamnaceae, sendo conhecida popularmente como 
juá, juazeiro e laranjeira de vaqueiro. A espécie é encontrada naturalmente por toda a Caatinga, 
apresentando grande importância econômica e ambiental para a região nordeste, sendo utilizada 
pela população local para diversas finalidades, como alimentação animal, recuperação de áreas 
degradadas e fins medicinais. Por permanecer verde e frondosa mesmo em longos períodos de 
estiagem, o juazeiro é um exemplo de resistência e adaptação às condições adversas da caatinga. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do estresse hídrico induzido por sorbitol no 
processo de germinação in vitro de diásporos de juazeiro. O trabalho foi realizado no Laboratório de 
Cultura de Tecido Vegetal da UERN/ Mossoró-RN. Diásporos de juazeiro, após passarem por 
processo de assepsia, foram inoculados em meio de cultura MS suplementado com 6,0 g L-1 ágar, 
30,0 g L-1 sacarose e 3,0 g L-1 carvão ativo.  O potencial osmótico do meio foi modificado com a 
adição de diferentes concentrações de sorbitol - 0,0 mol L-1 (T1); 0,2 mol L-1  (T2); 0,4 mol L-1  
(T3); e 0,6 mol L-1 (T4). O trabalho foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 5 
repetições cada uma com 5 frascos com um diásporo. As culturas foram mantidas em sala de 
crescimento com fotoperíodo de 12 horas e temperatura de + 25°C.  Após 40 dias os dados foram 
coletados e as seguintes variáveis foram avaliadas: Percentual de diásporos germinados, 
intumescidos e plântulas mal formadas. Os dados obtidos foram analisados e as médias das 
variáveis foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Observou-se que o 
processo de germinação foi prejudicado a partir da concentração de 0,2 mol L-1 de sorbitol, 
apresentando alta percentagem de plântulas mal formadas e de diásporos intumescidos. Portanto, a 
análise dos dados permitiu concluir que o estresse hídrico proporciona redução na germinação e na 
qualidade da plântula formada.  
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Diagnóstico Laboratorial do Traço Falciforme em Doadores de Sangue da Cidade de Mossoró-RN 

Ulysses Madureira Maia1; Wogelsanger Oliveira Pereira2; Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 

O traço falciforme – heterozigose para o gene da hemoglobina S – constitui-se em uma condição relativamente comum 
e clinicamente benigna, sendo considerado como uma das alterações hematológicas hereditárias de maior freqüência. 
No Brasil, a prevalência do traço falciforme (HbAS) varia de 2% a 8%. Os portadores dessa condição genética, embora 
geralmente assintomáticos e sem nenhuma anormalidade física, apresentam algumas diferenças clínicas e biológicas 
quando comparados aos indivíduos com hemoglobina normal, além de apresentarem chance significativa de gerarem 
filhos com doença falciforme, caso seu cônjuge também seja portador desta ou de outros tipos de hemoglobinopatias. 
Somado a isso, sabe-se que a transfusão de hemácias contendo hemoglobina A (Hb A) e hemoglobina S (Hb S) possui 
algumas contra-indicações bem específicas, seja pela possibilidade de falcização das hemácias no receptor, seja pelas 
alterações do produto hemoterápico que podem surgir durante o processamento e estocagem. Portanto, a identificação 
de doadores com traço falciforme se faz necessária para garantir a qualidade do sangue a ser transfundido. Diante disso, 
o presente trabalho teve como objetivo determinar o perfil hemoglobínico dos doadores de sangue da cidade de 
Mossoró-RN. Para isso, foram coletadas alíquotas de sangue periférico de 612 indivíduos (idades variando de 18 a 64) 
que se dirigiram espontaneamente ao HEMOCENTRO de Mossoró para a realização da doação de sangue e, 
posteriormente, foi realizada a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino de  cada participante. As amostras que 
apresentaram perfil eletroforético compatível com o da hemoglobina S foram submetidas à confirmação, através da 
realização do teste de solubilidade. Dente os indivíduos analisados, foram diagnosticados 18 (2,9%) portadores do traço 
falciforme, 3 (0,5%) portadores da hemoglobina C e uma (0,2%) amostra que apresentou uma hemoglobina mais rara, 
denominada de hemoglobina G-Accra. Esta última somente foi identificada após realização de análises complementares 
da hemoglobina e de suas cadeias individualmente por meio de HPLC de troca iônica e de fase reversa, 
respectivamente, além do seqüenciamento do DNA do indivíduo portador dessa hemoglobina rara. Todas essas análises 
complementares foram realizadas no Laboratório de Hemoglobinopatias da UNICAMP. Os resultados nos permitem 
concluir que a Hb S, seguida da Hb C, constituem-se nas hemoglobinas variantes mais freqüentes na população de 
doadores de sangue da cidade da Mossoró-RN, e se encontram presentes em uma freqüência considerável dos doadores 
de sangue do município, o que reforça a necessidade de se fazer esta triagem na população analisada. Além disso, foi 
identificada em um doador a presença de uma hemoglobina variante rara, ainda não relatada na população do estado do 
Rio Grande do Norte. 
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Diversidade, Áreas de Ocorrência e Conservação de Mamíferos Aquáticos no Rio Grande do Norte 
 
 

Luiz Luz da Silva Júnior1; Flávio José de Lima Silva2 

 
 

Devido a escassez de informações sobre mamíferos aquáticos, principalmente no que se refere à diversidade, distribuição e 
conservação d as espéci es, o  e stado d o Rio Grand e do Norte é  c onsiderado co mo área prioritária para realização de  
investigações. Estudos dessa natureza tornam-se ainda mais relevante devido a grande atividade de prospecção e produção 
de petróleo e gás no litoral do Rio Grande do Norte. O processo de licenciamento dessas atividades exige um conjunto de 
informações p recisas s obre a bio ta l ocal, especialmente s obre a div ersidade e oc orrência de mamíferos aq uáticos n as 
proximidades de plataformas, indicação de períodos e áreas de exclusão, assim como a identificação de possíveis impactos 
dessas atividades sobre os animais. O projeto teve co mo objetivo geral determinar a diversidade e áreas de ocorrência e 
verificar as interações entre pesca artesanal e captura acidental de mamíferos aquáticos no l itoral Oeste do Rio Grande do 
Norte, através da identificação d e ani mais en calhados. Em adição i nvestigou-se as mesmas informações para peixes, 
quelônios e a ves no lito ral Oeste po tiguar e sudest e d o Ceará. As ati vidades de ca mpo propostas foram r ealizadas no  
período de 24 de dezembro de 2009 a 22 de  junho de 2010, totalizando 178 (cento e setenta e oito) dias de monitoramento 
em praias da porção noroeste do li toral do Rio Grande do Norte até a porção sudeste do litoral do Ceará, abrangendo os  
municípios en tre Cai çara do  Norte -  RN  (5°4'1.15"S; 36°  4'36.41"O) e Aq uiraz -  CE ( 3° 4 9' 26,3 7"S; 38°24'05,39"O), 
perfazendo uma e xtensão aproximada de 32 0 k m. Visando fortalecer a rede de informantes e  co laboradores deu-se 
continuidade à divulgação das atividades por meio de a fixação de car tazes e distribuição de cartões co ntendo telefone de 
contato das re spectivas instituições para no tificação de en calhes nas co munidades e m que at uam. Pa ra d eterminar a 
diversidade e ár eas de oco rrência das esp écies de mamíferos aquáti cos foram realizados monitoramentos d e praia e  
atendimentos aos encalh es. Foram r ealizados 5 24 registr os d e bio ta marinha ao  l ongo de  t oda a  área monitorada. O s 
Cheloniidae apresentaram a maior freqüência de registros (N= 329; 62,79%), seguido dos Chondrichtyes com 92 registros, 
representando 17,56%, Osteichthyes (N= 70; 13,36%), Cetacea (N=24; 4,58%), Aves (N= 5; 0,95%) e Sirenia (N= 4; 0,77 
%). os Chel oniidae apresentaram a  maior freqüência de r egistros (N= 329; 62,79%), seguido dos Chondrichtyes com 92 
registros, representando 17,56%, Osteichthyes (N= 70; 13,36%), Cetacea (N=24; 4,58%), Aves (N= 5; 0,95%) e Sirenia (N= 
4; 0,77 %).Todos os registros de animais encalhados com sinais de interação com atividades antrópicas foram associados 
com a atividade pesqueira, devido a presença de marcas provenientes de redes de pesca, ou até mesmo de objetos cortantes, 
que seriam utilizados para descarne do an imal. Os registros de ocorrência de s irênios, cetáceos, quelônios e aves marinhas 
na área monitorada confirmam a elevada diversidade de espécies, assim como corrobora com a necessidade de se manter um 
programa constante de monitoramento na região. 
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Efeito do Extrato Bruto Extraído da Casca de Myracrodruon Urundeuva no Metabolismo de Ratos Normais e 
com Obesidade Induzida 

 
 

Ana Cláudia da Silva Melo1; Francisco Barros Barbosa2; Thiago Fernandes Martins; Lucidária de Oliveira Santos 
 

Devido ao crescente número de pessoas com obesidade e sobrepeso, vem aumentando o número de pacientes resistentes 
à insulina e portadores de diabetes mellitus tipo 2 ou com outras disfunções metabólicas envolvidas nesta patogênese. A 
obesidade é consi derada um a epi demia m undial i ndependentemente de condi ções econôm icas e soci ais. Apesar do 
tratamento trad icional n o co ntrole d a g licemia p lasmática ap resentar uma relativa eficiência, ainda existe constantes 
buscas de terap ias alternativas com auxílio de p lantas medicinais para a cu ra desta doença. Dian te dessa perspectiva 
destas alternativas medicinais o objet ivo deste projeto foi investigar os possí veis efeitos do ext rato bruto da casca de 
Myracrodruon urundeuva no m etabolismo de ratos. Para tant o foram  utilizados ratos Wistar albinos normais; com 
hiperglicemia i nduzida por obesi dade experimental. Os animais foram  di vididos em  quat ro grupos de 8 ani mais 
denominados de: 1) norm al controle (NC), 2) norm al tratado (NT), 3) obeso cont role (OC), 4) obeso t ratado (OT). A 
obesidade era determ inada pela injeção subcutânea de glutam ato monossódico (4g/Kg) de peso  corporal/dia na fase 
neonatal, durante os 5 pri meiros dias de vi da. Os ani mais foram iniciados aos 60 di as após a i ndução da obesidade e 
passaram por um tratamento de 28 dias com  administração por via gavagem  diárias co m o extrato de M. urundeuva 
(150 mg/kg) para os grupos tratados e solução de cloreto de sódio a 0,9% para os grupos controle. As coletas de sangue 
para as dosagens bioquím icas foram  realizadas no últim o dia de cada sem ana do tratam ento, conform e protocolo 
estabelecido no projeto. A avaliação do efeito do tratam ento foi realizada pela  dosagem  da glicem ia, colesterol e 
triglicérides de jejum determinada em plasma coletado nas horas 0, 3 e 6 após a administração do extrato. Após a última 
coleta de sangue (final do experi mento) os animais foram sacrificados e os órgãos internos (fígado, coração, pulmões e 
gordura perigonadal) foram retirados e pesados para realização das devidas co mparações macroscópicas. Comparações 
de índice de Lee, da evolução de peso, consum o alimentar e hídrico também foram efetuadas. Pode-se observar que a 
administração extrato na concentração  de 150m g/Kg não apresentou efeito hipoglicemiante em  anim ais norm ais e 
obesos. Observou-se também uma redução nos ní veis de col esterol e de t riglicérides no decorrer do t ratamento em  
animais obesos (p<0,05). As medidas morfométricas como índice de Lee, gorduras peri gonadais e ganho de peso se 
mostraram alteradas se comparadas com os animais controle (p<0,05). Isto sugere uma ação dos sistemas envolvidos no 
processo de metabolização lipídica. 
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Efeito do extrato bruto extraído de entre-cascas da Myracrodruon urundeuva no metabolismo 

de ratos com diabetes induzida.

Thiago Fernandes Martins1; Francisco Barros Barbosa2; Jaécio Carlos Diniz.

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades de vegetais da terra, onde parte significativa 
possui alguma propriedade terapêutica. Sendo a caatinga um dos maiores biomas brasileiro, ocupa 
grande parte do nordeste. A efetivação deste estudo se justificou pela carência de dados mais 
sistematizados na área da etnofarmacologia sobre a flora deste bioma. A constante utilização da 
medicina popular no tratamento do diabetes e de outras alterações na homeostasia glicídica com 
algumas plantas, principalmente com seu uso nas camadas mais carentes da população de nossa 
região, justificando por si só a realização deste estudo. Dentre as plantas com histórico popular 
hipoglicemiante, destaca-se a planta Myracrodruon urundeuva ALLEMÃO (aroeira-do-sertão). 
Para validar esta informação, utilizou-se ratos de linhagem Wistar com diabetes experimental 
induzido com aloxano (aplicação única via intraperitoneal de 150 mg/kg) tratados diariamente com 
extrato bruto  hidroalcoólico (etanol à 70%) da M. urundeuva na concentração de 150 mg/kg por 
um período de quatro semanas. No presente trabalho, foi possível avaliar a influência deste extrato 
no metabolismo de ratos com diabetes experimental, realizando análises bioquímicas referentes ao 
metabolismo de lipídios, açúcares bem como avaliando enzimas correlacionadas com toxicidade 
hepática (ALT e AST).  Como resultado, foi possível observar uma redução estatisticamente 
significativa nos níveis glicêmicos nos animais do grupo Diabético Controle (DC) e uma tendência 
de redução no grupo Diabético Tratado (DT) quando comparado a primeira semana com a última do 
tratamento em ambos.  Dados da literatura demonstram a capacidade destrutiva do aloxano sobre as 
células β pancreática, exercendo influência significativa na queda de síntese da insulina e 
consequentemente aumento da glicemia plasmática. Os resultados referentes às enzimas de 
avaliação de toxicidade hepática foram significativamente maiores no grupo DT que o DC, 
indicando uma agressão de compostos do extrato ao fígado e a outros possíveis órgãos, elevando 
assim os níveis lipídicos (colesterol e triglicérides). Conclui-se que são necessários mais estudos 
complementares a este, buscando uma concentração do extrato a qual seja eficaz na regulação da 
homeostasia glicídica e não apresente toxicidade.   
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Efeito do extrato Hidroalcoólico de folhas de Cordia leucocefala Moric. na Cirrose 
Experimental Induzida por Tioacetamida em Ratos Wistar

Israelly Viana de Sena1, Francisco Barros Barbosa2, Elizabeth Alexandra Borges Bezerra,
Silvia Catarina Salgado Oloris

A vegetação nativa da região semi-árida da região Nordeste do Brasil apresenta uma diversidade 
biológica ainda pouco estudada, apresentando grande número potencial de espécies e compostos 
benéficos. Dentre as plantas com potencial de bioatividade destaca-se a espécie Cordia 
leucocephala Moric., da família Boraginaceae, popularmente conhecida como moleque-duro, 
maria-preta, negro-duro. À análise fitoquímica do extrato hidroalcoólico de folhas de C. 
leucocephala detectou-se saponinas que são glicosídeos triterpenóides que possuem vários efeitos 
biológicos relatados, tais como: antiinflamatório, anti-convulsivante, indutor de diferenciação 
celular, imuno modulador, anti-proliferativo em células neoplásicas e indutor de apoptose, com 
estrutura química semelhante à saikosaponina b2, e compostos fenólicos. Para avaliar o possível 
efeito hepatoprotetor dessa planta, ratos Wistar foram submetidos a modelo de cirrose induzida por 
tioacetamida e tratados com extrato hidroalcoólico de folhas de C. leucocephala durante 12 
semanas. Nesses experimentos, foram avaliados: injúria hepática por meio de quantificação de 
enzimas hepáticas (ALT, AST, fosfatase alcalina), uréia, creatinina, proteínas totais, albumina, 
globulinas, colesterol e glicose nos animais controle ou tratados com extrato. Após 12 semanas de 
tratamento, todos os animais apresentaram lesões macroscópicas, sendo que os animais do G1 
(4mg/Kg) apresentaram menor número de lesões em relação ao grupo controle. Em relação a 
diferença entre o ganho de peso entre o primeiro e o último dia de tratamento, não houve diferença 
significativa entre os grupos. Assim, o presente estudo mostrou que o tratamento com extrato 
hidroalcoólico da C. leucocephala na dose 4mg/Kg resultou em possível atividade 
quimiopreventiva no modelo de cirrose hepática em ratos machos.
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Efeitos da desnutrição precoce no curso de infecção do Plasmodium berghei em ratos Wistar

Pablo Derruan Gurgel de Andrade1; Luciana Alves Bezerra Dantas Itto2; Fernanda Emilly Bezerra 
                           Vieira; Francisco Barros Barbosa. 

Estudos mostram que a desnutrição provoca maior suscetibilidade a agentes infecciosos, com 
maiores morbidade e mortalidade, indicando que a desnutrição induz alterações no funcionamento 
do sistema imunológico. A desnutrição protéica precoce pode ser induzida em fases iniciais da vida 
(gestação ou fase lactacional), e tem sido comprovado que os seus efeitos são duradouros, podendo 
causar alterações fisiológicas na fase adulta. Foi comprovado, utilizando o modelo de desnutrição 
precoce lactacional em ratos Wistar, que ocorre a diminuição do edema pleural, adesão e migração 
leucocitárias e expressão de ICAM-1, no entanto este modelo não foi avaliado quanto à capacidade 
de resposta dos animais desnutridos durante o curso de uma infecção parasitária. Este trabalho tem 
por objetivo avaliar o efeito da desnutrição precoce protéica aguda em ratos no curso da infecção do 
Plasmodium berghei (Pb) em ratos Wistar. Foram montados 4 grupos experimentais, compostos 
cada por uma fêmea lactante e 6-8 filhotes, de ambos os sexos, compondo os grupos controle (C), 
desnutrido (D), parasitado (P) e desnutrido e parasitado (DP). Os animais do grupo D receberam 
ração modificada com 4% de proteína durante os 10 primeiros dias de vidas, do grupo P receberam 
inoculo intraperitoneal com Pb, os do grupo DP receberam tratamento de desnutrição e inóculo com 
Pb em condições iguais e os animais do grupo C receberam ração comercial e inóculo com salina. O 
peso foi acompanhado do nascimento ao fim dos experimentos (51° dia de vida). Os animais foram 
inoculados após o desmame (21° dia) com 5x105 hemácias parasitadas com Pb e acompanhados até 
o 30° dia de infecção. O período de pré-patente (PPP) e parasitemia foram determinados por 
esfregaços sanguíneos corados e a mortalidade acompanhada diariamente. Os resultados mostraram 
que o PPP dos animais do grupo DP foi mais precoce que o P (teste t; p<0,01). Constatou-se que os 
animais do grupo DP apresentaram uma parasitemia média com elevação mais precoce, 
antecipando-se em 2-3 dias a fase exponencial de subida da parasitemia, bem como atingiu uma 
maior porcentagem (66%) em relação aos animais do grupo P (33%) (teste t; p<0,01 nos dias 4, 8 e 
12 pós inóculo). O grupo DP apresentou mortalidade cumulativa maior e mais precoce (100%) ao 
fim do acompanhamento em relação ao grupo P (75%). A média do peso dos 4 grupos foi diferente 
durante o período do experimento, de forma que o parasitismo induz uma queda na ingestão de 
alimentos e pode contribuir para agravar o quadro de desnutrição (C>P>D>DP). Os dados mostram 
que o estado de nutrição protéica é crucial no modelo de Plasmodium berghei em ratos Wistar para 
a capacidade do hospedeiro em responder a um desafio imunológico, quanto a rapidez de resposta, a 
capacidade de controlar a infecção para reduzir a mortalidade. 
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Estrutura populacional da Curimata Prochilodus brevis Steindachner, 1875 (Pisces: Characiformes, 

Prochilodontidae) na lagoa de Apodi, RN.

Jônnata Fernandes de Oliveira1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Acácia Maria Pinto

A espécie Prochilodus brevis é um peixe fundamental na cadeia trófica, sendo seus ovos, larvas, alevinos e adultos, uma 
importante fonte alimentar para muitas espécies de peixes predadores e numerosas espécies de aves aquáticas, além de 
apresentar interesse econômico pela utilização na pesca comercial, artesanal ou de subsistência. Na biologia pesqueira 
deve-se considerar a unidade de estoque nas quais os grupos animais estão inseridos, sendo que a atuação seletiva da 
pesca implica geralmente no desequilíbrio. Logo, quanto mais conhecimento se dispuser sobre os padrões biológicos 
das espécies num determinado ambiente, mesmo as espécies aparentemente inexpressivas para a pesca, mais seguras 
serão as previsões sobre o impacto ambiental da atividade pesqueira. Desta forma, foram realizadas coletas na lagoa de 
Apodi, RN, no período de Nov/Dez de 2009 e Abr/Jun de 2010. As capturas foram realizadas com o auxílio de rede de 
espera de diferentes malhas, por um período de 12 horas. Portanto, o presente estudo objetivou contribuir para o 
conhecimento de alguns aspectos da biologia dessa espécie, através da análise da estrutura em sexo, em peso e em 
comprimento, da relação peso total e comprimento total, do índice gonadossomático e do índice de repleção estomacal. 
Estudos dessa natureza têm sido sugeridos porque, além de esclarecer aspectos referentes a biologia de uma 
determinada espécie, fornecem informações valiosas sobre possíveis alterações ambientais. Os resultados obtidos 
demonstraram que a espécie apresentou uma amplitude de variação de comprimento entre 22,0cm e 28,50cm, com 
média de 24,99cm para sexos agrupados; e uma amplitude de variação de peso entre 174,44grs a 416,31grs com média 
de 266,45grs, para sexos agrupados, com distribuição unimodal. A proporção sexual apresentou-se de 1,5M:1F; e para a 
relação peso/comprimento foi obtida a seguinte expressão: Wt = 0,0311 x Lt2,81, sendo corroborada pela expressão 
linear LnWt = -3,47 + 2,81 LnLt. Observou-se, para o coeficiente de correlação linear de Pearson (r), um valor estimado 
de 0,86. Obteve-se da relação entre o peso e o comprimento um valor Θ = 2,81 caracterizando o crescimento do tipo 
alométrico negativo. Os índices corporais (índice Gonadossomático e índice de Repleção estomacal) demonstraram que 
pode existir uma relação entre eles, pois para fêmeas eles se apresentaram de forma inversa, sendo que para machos 
ocorreu uma variação maior para ambos. Para os otólitos sagittae, a espécie apresentou feições morfológicas com forma 
discoidal, sulco do tipo para-ostial, óstio do tipo afunilado com cauda circular, encontrando-se na região anterior o 
rostro pontiagudo, o antirrostro e excisura ostial acentuada. 

 

Palavras-chave: curimatã, aspectos biológicos, Characiformes 
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Estudo Sobre a Relação da Prótese Dentária com a Incidência e o Tipo de Lesões Bucais na Região do Seridó no 
Estado do Rio Grande do Norte 

 
Thiago Fernando de Araújo Silva1; Eduardo José Guerra Seabra2; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima; 

Jamile Marinho Bezerra de Oliveira 

 
 

O projeto teve inicio no mês de agosto de 2009, sendo que de sde este primeiro momento foi realizado o levamento de 
lesões orai s nos paci entes que davam  ent rada nas Clínicas Odont ológicas da UER N, em  seus di versos set ores. Os 
pacientes eram  subm etidos a um  exam e cl ínico para o completo preenchimento do prontuário sendo nesse primeiro 
momento realizado o diagnóstico clínico da lesão, e quando diante da necessida de de realização de biópsia para 
confirmação o m esmo recebia as orientações, sendo emitido posteriormente a cirurgia um  diagnóstico cirurgico. As 
peças cirúrgicas foram encaminhadas para exame histopatológico para confir mação do diagnóstico e correta condução 
do caso. Para essa captação de paciente s o bolsista teve que se manter em constante interação com  as disciplinas 
clínicas do curso de Odont ologia, que nesse primeiro momento envol veu as di sciplinas de C linica Int egrada I e II, 
Estágio Supervisionado em Clinica Integrada I, Clínica Infantil I, Estom atologia, Cirurgia Odontológica e o Projeto de 
Extensão Cirurgia e Traum atologia Buco-maxilo-facial Especializada ao Alcance da População Seridoense. Para tal o 
bolsista, sempre que possível estava na clínica durante a realização das atividades das citadas disciplinas, ou diante de 
sua impossibilidade através de contato com  o professor ou monitor das m esmas, sendo que  todos os alunos do curso 
tinham a oport unidade de acom panhar os  casos de seus paci entes, não sendo nesse m omento l imitado apenas a 
participação do bolsista. As cirurgias fora m realizadas na Clinica Integrada I e II, na Clínica de Cirurgia, no Estagio 
Supervisionado em Clínica Integrada I e no Projeto de Extensão de Cirurgia. Tais peças foram encaminhados através de 
preenchimento de ficha do Setor de Patologia Oral da UFRN e envio junto com  a p eça cirúrgica condicionada em  
formol a 10%. Sendo posteriormente remetido o laudo histopatológico, o qual teve uma cópia anexada ao prontuário do 
paciente, uma cópia entregue ao paciente, uma deixado com o professor responsável pelo Projeto e uma anexada a ficha 
desse Projeto de Pesquisa. Vale frisar que não são todas as lesões bucais que necessitam de tratamento cirúrgico, seja na 
fase de diagnóstico (biópsia) ou tratamento de excisão cirúrgica da lesão. Mas é importante dizer que todos os sujeitos 
desta pesquisa receberam o tratamento adequado para as condições clínicas que se apresentavam. 
 
Palavras-chave: Lesões bucais, Prótese Dentária, Interdisciplinaridade. 
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Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Praticantes de Atividade  Física do Programa 

Mais Saúde da UERN

Naiara Maely Araújo Cardoso
1
; Adalberto Veronese da Costa

2
; 

O termo qualidade de vida esta sempre ligado aos aspectos positivos da vida das pessoas, ao bem 

estar social e pessoal. Este estudo objetiva verificar os indicadores de saúde e a qualidade de vida 

dos praticantes de atividades físicas do Programa Mais Saúde da UERN. A pesquisa foi dividida em 

duas etapas, onde na primeira foram avaliados 155 sujeitos inscritos no referido programa sendo 

109 do gênero feminino e 45 do masculino, com idade mínima de 19 e máxima de 60 para ambos os 

sexos. Foi avaliada a pressão arterial, frequência cardíaca, IMC, RCQ e %G. A segunda fase foi 

composta de 121 sujeitos sendo 66 mulheres com idade de 36,21±13,24 e 55 homens, com idade 

média de 26,73±10,29 estes responderam dois questionários relacionado a qualidade de vida 

(WHOQOL-Bref) e ao nível de atividade física (IPAQ). O tratamento estatístico utilizado foi: o 

teste de Kolgomorov-Smirinov para a verificação da normalidade dos dados, análise de 

multivarância - MANOVA para analisar a comparação entre o sexo e o nível de atividade física 

diante dos domínios físicos, psicológicos, relações sociais e meio ambiente da qualidade de vida 

seguido do teste de post-hoc de scheffé considerado um nível de significância p<0,05. Os resultados 

foram os seguintes: Na avaliação da composição corporal, ambos os gêneros obtiveram resultados 

positivos. Na avaliação da qualidade de vida em todos os domínios para ambos os sexos resultado 

“bom”. Em relação ao nível de atividade física os homens apresentaram um desempenho melhor 

que as mulheres, pois 55% dos homens ficaram entre  muito ativos e  ativos, apenas 47% das 

mulheres encontra-se neste domínio. Em relação a qualidade de vida associado a atividade física 

houve diferença significativa no domínio psicológico, isso se deve ao fato que homens praticam 

atividade mais vigorosas e que   ligam estas atividades ao lazer, tornando para eles um  fator 

cultural, enquanto que para as mulheres a estética ainda predomina, e somente ao longo do tempo 

adotam atividade física como beneficio a saúde. Conclui-se que a população do Programa Mais 

Saúde encontra-se num estado de saúde, atividade física e qualidade de vida “Boa”. 

 

Palavras-chave: Antropometria, saúde, qualidade de vida. 

 

 
1
  – BOLSISTA PIBIC UERN 

2
  – Orientador -UERN-Departamento EDUCAÇÃO FÍSICA 



VI Salão de Iniciação Científica da UERN – VI SIC-UERN – 18 a 20 de outubro de 2010 

 

Melho r Idad e co m M elhor Qua lida de d e Vi da: Avaliação Funcional

 Paulo Roberto Gonçalves Santos1; Francisco Napoleão Tulio Varela Barca2; Nayara Maely Araújo 
Cardoso ; Ad alberto Veronese d a Co sta 

Considerando o constante crescimento da população idosa e que o envelhecimento é um processo 
progressivo, contínuo, natural e irreversível, que provoca desgastes e alterações em vários sistemas 
funcionais e diferenciam-se de um individuo para o outro. Este trabalho teve como objetivo avaliar 
alguns aspectos específicos da mobilidade geral, da capacidade funcional e de riscos para doenças 
crônicas e complicações metabólicas. A amostra foi composta de 414 idosos com 60 anos ou mais 
com média de (68,96±7,25; 70,08±7,79) para homens e mulheres respectivamente. A coleta de 
dados foi realizada no domicílio dos avaliados mediante a assinatura do TCLE. Essa pesquisa tem 
um caráter descritivo de corte transversal e foi realizada no município de Mossoró em suas diversas 
regiões de seu perímetro urbano a compreender as zonas norte, sul, leste, oeste e centro sendo 
sorteadas cinco ruas em cada zona. Para o tratamento estatístico foi utilizada a medida de tendência 
central média, o desvio padrão para a dispersão e escalas de freqüência relativa para a representação 
dos dados além da correlação línea simples para as associações. Em relação aos aspectos 
antropométricos os avaliados se mostraram em sua maioria na faixa de risco de doenças 
coronarianas onde 88% dos homens e 72% das mulheres apresentaram excesso de peso. Para o 
RCQ 89% os indivíduos do gênero masculino e 80% do gênero feminino foram detectados risco 
muito alto de doenças coronarianas. Já para os aspectos funcionais 75% dos homens e 67% das 
mulheres demonstraram um desempenho funcional muito bom. Não houve associações fortes entre 
a autonomia funcional e as medidas antropométricas. Percebesse que a grande maioria da população 
estudada apresenta distúrbios alimentares que podem ser derivados de uma má elaboração do 
cardápio, dificuldade de acesso a alimentos saudáveis, irregularidade e até mesmo ausência de um 
programa de atividades físicas regulares ou o conjunto destes fatores. Apesar das complicações 
metabólicas estes fatores ainda não interferiram negativamente de maneira significativa no grupo 
avaliado em suas atividades funcionais da vida diária.     
 
 
Palavras-chave: funcionalidade, idosos, saúde. 
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Melhor Idade com Melhor Qualidade de Vida

Licu rgo Ferna ndes de Sou sa1; Franc isco Napo leão Tu lio Varela Barca2; Paulo Roberto Gonçalves 
Santo s; Ad alberto Verones e da Co sta 

A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, devido à sua alta morbidade e 
mortalidade, suas implicações afetam diretamente fatores fisiológicos e psicossociais que têm 
influência na qualidade de vida. Este trabalho foi desenvolvido em cinco bairros de diversas zonas 
da cidade de Mossoró/RN. Para o tratamento estatístico utilizamos a medida de tendência central 
média, para a dispersão o desvio padrão e para análise das correlações utilizamos a correlação linear 
simples (Correlação de Pearson), os dados para a classificação foram apresentados em freqüência 
relativa. Foram arrolados 414 idosos sendo 253 do sexo feminino com média de idade de 
70,08±7,79 e 161 do sexo masculino com média de idade de 68,96±7,25. Essa pesquisa tem um 
caráter descritivo visto que tentou traçar o perfil da população idosa de Mossoró/RN diante dos 
indicativos de bem-estar e de depressão. Neste estudo objetivou-se analisar a associação entre 
escalas de depressão e auto-percepção de bem-estar, e estratificar os avaliados nos níveis de 
depressão e bem-estar. Em relação aos indicativos de depressão 34% das mulheres e 36% dos 
homens apresentaram indicativos de depressão. Para a auto-percepção de bem-estar 46% das 
mulheres e 43% dos homens demonstraram uma sensação de bem-estar negativa. Dentre as 
correlações destacamos uma fraca associação entre os aspectos depressivos e a sensação de bem-
estar para os indivíduos do sexo masculino com valor de r= -0,106 e de maneira contrária com valor 
de r= -0,825 os indivíduos do gênero feminino apresentaram boa correlação. Diante dos resultados 
apresentados podemos inferir que tanto as mulheres e como os homens apresentam níveis de 
depressão e de sensação de bem-estar preocupantes além de detectarmos diante das correlações que 
os homens têm claramente noções diferenciadas dos indicativos que para elas seja depressão e bem 
estar em relação ao conceito apresentado pelas mulheres diante de questões sobre qualidade de vida.  
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Métodos de Higiene Bucal Dirigidos aos Pacientes Hospitalizados em Unidades de Terapia 

Intensiva 

 
Hindiane Saiures Araújo de Medeiros1; Daniela Mendes da Veiga Pessoa2; Gilmara Celli Maia de 

Almeida; Ana Clara Soares Paiva. 
 
 
Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) vários aspectos podem comprometer a higienização da 
cavidade bucal, favorecendo ainda mais o crescimento microbiano, tais como a dificuldade e/ou 
impossibilidade do auto-cuidado. Desta forma a higiene bucal deficiente é comum em pacientes 
internados em UTI, o que propicia a colonização do biofilme bucal por microrganismos 
patogênicos, especialmente por patógenos respiratórios. Para elucidar algumas questões que 
envolvem os cuidados em higiene bucal que devem ser direcionados aos pacientes internados em 
UTI, buscou-se estabelecer um perfil a cerca da realização dos cuidados em saúde bucal prestados 
aos mesmos por equipes de enfermagem, através de um estudo realizado por meio da aplicação de 
questionários estruturados com questões objetivas e subjetivas. Foram selecionados para a pesquisa, 
hospitais da rede pública de saúde do Município de Mossoró-RN, e dentre eles estão o Hospital 
Regional Tarcísio Maia, Casa de Saúde Dix-Sept Rosado e Hospital Wilson Rosado, sendo os dois 
últimos hospitais privados, que têm parceria com o SUS. A população alvo são os trabalhadores da 
equipe de saúde que lidam diretamente com os pacientes internados na UTI dos referidos hospitais- 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Foram entrevistados profissionais de ambos os sexos, sem 
limites quanto à idade, que atuavam nas referidas instituições de saúde, somando-se um total de 49 
entrevistados, o que corresponde a 72% do universo total desses trabalhadores. Os resultados que 
surgiram como retorno desta pesquisa apontam para a percepção de que os cuidados de higiene 
bucal realizados nos pacientes hospitalizados nas UTI’s não têm sido negligenciados, contudo são, 
por vezes, inadequados, por serem realizados sem  a utilização de protocolos cientificamente 
respaldados  que indiquem quais são os  antimicrobianos adequados para a higienização bucal dos 
pacientes, bem como método de utilização que relacionem a necessidade e a  frequência dos 
mesmos. Desta forma infere-se a necessidade de modificações nos cuidados dispensados 
atualmente, de forma que a aquisição e manutenção da saúde bucal sejam melhor contempladas. 
Uma das maneiras de se atingir esses objetivos é com a obtenção de maior integração da equipe que 
promove estes cuidados, visando o tratamento global dos pacientes. A atuação interdisciplinar no 
atendimento a estes pacientes se apresenta então como requisito essencial para melhoria da 
qualidade de vida dos mesmos e atuação mais eficaz na intervenção no processo saúde-doença. São 
observados na literatura poucos trabalhos que tenham como objeto de estudo a adoção de medidas 
de higiene em saúde bucal em pacientes hospitalizados, favorecendo um déficit de conhecimento 
dos profissionais de saúde que lidam com esses pacientes.  
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Micropropagação de Annona squamosa L. em Diferentes Concentrações de N6-

Benzilaminopurina 

Sara Caroline Pinto de Almeida1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Maiza de Azevedo Dantas; 
Cynthia Cavalcanti de Albuquerque.

Algumas espécies representantes da família Annonaceae produzem frutos extremamente agradáveis, 
como é o caso da Annona squamosa L., fruteira típica de clima tropical, originária da América 
Tropical, conhecida no Brasil como ata, fruta do conde ou pinha e que apresenta boas perspectivas 
econômicas para a região Nordeste, se destacando por seu potencial de adaptabilidade, valor 
nutritivo e pelo delicioso sabor de seus frutos. Por ter apresentado uma demanda crescente de 
consumo, vem motivando os fruticultores e empresários do ramo a investirem na produção e 
comércio da mesma. A A. squamosa L., reconhecida como a mais cultivada espécie do gênero, é 
ainda insuficientemente pesquisada nos seus aspectos reprodutivos relacionados à multiplicação 
clonal de matrizes. As pesquisas com micropropagação da espécie ainda são muito incipientes e 
aparentemente sem grande sucesso, o que é comum com plantas lenhosas. No entanto, elas 
precisam ser retomadas e incrementadas para a propagação clonal de matrizes de alta qualidade 
genética. Neste sentido fez-se a presente pesquisa com o objetivo de clonar duas matrizes de alta 
qualidade a partir de propagação in vitro. Foram montados 2 experimentos (setembro de 2009 e 
janeiro de 2010). Para a indução de brotos foi utilizado o meio MS suplementado com doses 
diferenciais de hormônios de crescimento. Todos os experimentos foram conduzidos em 
delineamento experimental inteiramente casualizado. No experimento 1 testou-se: T1(Controle); T2 
(2,0 mg.L-1 de BAP); T3 (4,0 mg.L-1 de BAP) e T4 (6,0 mg.L-1 de BAP). As variáveis analisadas 
foram: número de explantes brotados (NEB), número de explantes oxidados (NEO), número de 
explantes contaminados (NEC) e número de folhas emitidas (NFE). Já no experimento 2, testou-se: 
T1 (Controle); T2 (0,8 mg.L-1 de BAP); T3 (1,6 mg.L-1 de BAP) e T4 (2,4 mg.L-1 de BAP). No 
primeiro experimento não houve diferença significativa entre o NFE e NEC em nenhum dos 
tratamentos. O NEB foi menor no tratamento controle, diferindo significativamente do T2. No 
segundo experimento, onde foram utilizadas duas plantas matrizes de pinha, ocorreu uma oxidação 
de 80% dos explantes das duas plantas, impossibilitando a análise de outras variáveis. A 
contaminação dos explantes também foi maior neste experimento em relação ao experimento 
anterior, provavelmente devido à época em que o experimento foi montado. 
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O Pró-Saúde e a Reorientação do Ensino e da Prática em Enfermagem.

Ilana Deyse Rocha Leite1; Fátima Raquel Rosado Morais2

O processo de formação em saúde, nas últimas décadas, tem sofrido constantes reflexões e 
tentativas de reorientações, pois sua produção não tem conseguido interpretar e/ou modificar o 
processo saúde/doença nos diferentes espaços, não contribuindo com o atendimento das 
necessidades da população e das diretrizes previstas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta 
dinâmica várias estratégias, projetos e programas têm sido criados para dar conta da articulação 
ensino/serviço e a transformação teoria/prática. Entre estas é possível citar o Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde – PRÓ-SAÚDE. A Faculdade de Enfermagem 
(FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através da parceria com o 
PRÓ-SAÚDE, procura desenvolver estratégias de ação que visam articular ensino/serviço e assim, 
contribuir com a reflexão da formação em enfermagem em Mossoró/RN. Diante desta dinâmica, 
esta pesquisa objetivou conhecer a articulação ensino/serviço na implantação do Pró-Saúde e 
delinear, a partir da visão dos enfermeiros envolvidos no cotidiano do serviço, as mudanças que se 
processaram, diante das ações realizadas nos cenários de prática utilizados por esta Instituição. 
Assim, foram realizadas entrevistas com seis enfermeiros que atuam nas Unidades de Saúde 
parceiras neste projeto. Os resultados demonstraram que estes trabalhadores detinham 
conhecimentos incipientes acerca do Pró-Saúde, em parte decorrente de planejamentos realizados 
apenas nos espaços da Universidade, e por outro lado, também relacionado com o pouco 
envolvimento de alguns atores na organização desta dinâmica. Este aspecto caracteriza a dificuldade 
na integração ensino/serviço, o que tende a dificultar a reflexão das práticas e das necessidades para 
a reorientação da formação em Enfermagem. Nisto, entende-se ser preciso repensar saberes e 
práticas estabelecido e desconstruir formas de trabalhar estruturadas apenas na Universidade 
enquanto detentora do saber. É preciso ainda pactuar estratégias para mudanças graduais e efetivas 
que contribuam com a formação em saúde com vistas ao atendimento das necessidades da 
população brasileira, estabelecendo um cuidado de qualidade, tendo por base os princípios e 
diretrizes do SUS. 
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Orientação Genética para Doadores de Sangue Portadores de Hemoglobina Variante.

Heloísa Helane Almeida Silva1; Wogelsanger Oliveira Pereira2; Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 

O traço falciforme – heterozigose para o gene da hemoglobina S – constitui-se em uma condição relativamente comum 
e clinicamente benigna, sendo considerado como uma das alterações hematológicas hereditárias de maior freqüência. 
No Brasil, a prevalência do traço falciforme (HbAS) varia de 2% a 8%. Os portadores dessa condição genética, embora 
geralmente assintomáticos e sem nenhuma anormalidade física, apresentam algumas diferenças clínicas e biológicas 
quando comparados aos indivíduos com hemoglobina normal, além de apresentarem chance significativa de gerarem 
filhos com doença falciforme, caso seu cônjuge também seja portador desta ou de outros tipos de hemoglobinopatias. 
Somado a isso, sabe-se que a transfusão de hemácias contendo hemoglobina A (Hb A) e hemoglobina S (Hb S) possui 
contra-indicações bem específicas, seja pela possibilidade de falcização das hemácias no receptor, seja pelas alterações 
do produto hemoterápico que podem surgir durante o processamento e estocagem.  Portanto, faz-se necessária a 
realização de um trabalho de educação com as pessoas portadoras do traço falciforme, não só para informá-las a 
respeito do risco reprodutivo de gerarem crianças com doenças falciformes, como também para esclarecê-las a respeito 
das características de sua condição genética e da referida doença. Para isso, a medida que os doadores de sangue eram 
diagnosticados com sendo portadores do traço falciforme, eles eram convidados, por meio de ligação telefônica ou por 
informações deixadas nos seus laudos de exames laboratoriais, para a realização de esclarecimento sob sua condição 
genética. Durante essas ações educativas, foram explicadas a sua condição genética e as chances de terem filhos 
portadores da doença falciforme, juntamente com as características clínicas, cuidados básicos e possíveis tratamentos 
para a doença falciforme. Além disso, eles foram convidados a realizarem os testes em seus cônjuges e parentes 
consangüíneos. No entanto, dentre os 22 indivíduos diagnosticados como sendo portadores de alguma 
hemoglobinopatia, apenas dois compareceram a FACS para a orientação genética. Porém espera-se que as explicações 
dadas antes da coleta de sangue possam estimulá-los a nos procurarem posteriormente, ou a um profissional especialista 
na área para melhor se esclarecerem a respeito da sua condição. 
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Perfil das ações preventivas e educativas em saúde bucal na visão dos usuários das Unidades de Saúde de Caicó-

RN.

Nara Grazieli Martins Lima1; Gilmara Celli Maia de Almeida2; Daniela Mendes da Veiga Pessoa; Fabianna da 
Conceição Dantas de Medeiros 

As ações preventivas e educativas representam um papel importante nos serviços de saúde quando se deseja mudar 
atitudes em relação ao processo saúde-doença. Essas práticas podem ser vistas como uma ponte entre o usuário e o 
profissional, facilitando o contato, a confiança, o acesso, o conhecimento e por fim o tratamento odontológico. Assim é 
essencial que nas ações educativas os usuários possam atuar com autonomia, ativamente e conscientes de seu papel e da 
importância das ações. Para isso, os profissionais devem agir nas ações de prevenção respeitando a cultura local, 
verificando a necessidade da comunidade, como também, devem utilizar-se de métodos que garantam o entendimento 
de todos, para que apenas dessa forma consigam mudanças pessoais em prevenção e educação permanente em saúde 
bucal.Com base nesses aspectos, foi realizada uma pesquisa, entrevistando 160 usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) os quais aguardavam atendimento no setor de saúde bucal, a fim de analisar a quantidade e a qualidade das 
atividades preventivas e educativas em saúde bucal no município de Caicó-RN, como também a importância e as 
mudanças conseguidas a partir dessas atividades, de acordo com o ponto de vista daqueles que usufruem do serviço.  
Dentre os resultados encontrados pode-se ressaltar que a maioria dos entrevistados (60%; n=96) afirmou nunca ter 
participado de nenhuma atividade educativa e/ou preventiva em saúde bucal, seja ela em âmbito individual ou coletivo. 
Em relação às atividades realizadas, em âmbito individual as mais relatadas foram: Orientação de Higiene bucal (OHB- 
21,88%; n=35), Aplicação Tópica de Flúor (ATF-9,38%; n=15) e a escovação supervisionada (1,88%; n=3). Já em 
relação às atividades realizadas coletivamente, prevaleceram a OHB com 34,38% (n=55) e a ATF com 25% (n=40), 
sendo normalmente realizadas nas escolas (31,25%; n=50). No entanto, 23,13%(n=37) afirmaram que a frequência de 
realização das atividades não é estabelecida. Para realização das atividades o instrumento mais utilizado foi a palestra 
com 28,75% (n=46), sendo o uso de cartazes e panfletos (22,5% n=36), os vídeo (16,88% n=27) e macromodelos 
(13,13% n=21) também lembrados por alguns usuários. Todos aqueles que participaram de alguma atividade educativa 
e/ou preventiva em saúde bucal acharam que foi importante principalmente para aprender a escovar os dentes 
corretamente (16,88% n=27) e como orientação (11,25% n=18).  Conclui-se que as ações educativas estão sendo 
realizadas para apenas uma pequena parcela da população, limitado quase sempre ao grupo dos escolares, sendo que as 
atividades realizadas são padronizadas, sem se preocupar com os problemas da comunidade e sem se basear em estudos 
epidemiológicos para planejar suas ações. Apesar disso, os usuários confirmaram a importância da execução dessas 
atividades. Assim, deve-se cada vez mais estimular ações preventivas e educativas desenvolvidas de forma participativa 
e com base nas características particulares e inerentes a população assistida e permitir uma população ativa para que as 
mudanças não sejam momentâneas e sim prevaleçam no decorrer do tempo. 

 

Palavras-chave: Prevenção; Usuários; Saúde Bucal; Educação em Saúde 
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Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem de Mossoró (PETEM): 
Vivências e Significados na Construção/Formação de uma Cultura Acadêmica 

 Elane da Silva Barbosa1; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes2 

         
O  Programa  de  Educação  Tutorial  em  Enfermagem  (PETEM)  iniciou-se  na  Faculdade  de 
Enfermagem - FAEN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, em novembro 
de 1991, funcionando até hoje. Esse Programa visa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão.  Está  vinculado  à  Pró-Reitoria  de  Graduação,  objetivando  a  formação  acadêmica  de 
qualidade dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a cidadania 
dos participantes e  a melhoria dos cursos de graduação.  Assim,  este  estudo objetiva resgatar  o 
processo de construção do PETEM, favorecendo um repensar crítico sobre a sua significação para a 
construção/formação de  uma cultura  acadêmica.  A investigação é  de natureza  qualitativa  tendo 
enquanto estratégias de coleta dos dados: entrevistas semi-estruturadas individuais e coletivas. O 
cenário do nosso estudo foi a Faculdade de Enfermagem de Mossoró, sendo o PETEM, foco da 
pesquisa.  Tivemos dezesseis colaboradores para a construção desse estudo, sendo cinco alunos 
egressos, quatro alunos integrantes do PETEM, duas ex-tutoras do programa, dois docentes e três 
discentes da FAEN/UERN. Enquanto resultados, identificamos que o PETEM passou por uma série 
de transformações ao longo do tempo. Inicialmente para ingresso dos alunos, exigia-se a aprovação 
em uma prova escrita e entrevista. Posteriormente a entrevista foi substituída por um período de 
convivência com o grupo, além da elaboração de projeto de pesquisa e prova escrita. Em relação às  
atividades desenvolvidas, observamos que o PETEM realiza ações de ensino, pesquisa e extensão, 
embora tenha dificuldade de realizar atividades extensionistas em virtude da elevada carga horária 
do  curso  de  enfermagem da  FAEN.  Também constatamos  que  o  PETEM  possibilita  aos  seus 
integrantes mais do que uma formação profissional, preocupando-se em construir valores éticos e 
morais. Como obstáculos que dificultam as atividades do PETEM, além da carga horária diurna do 
curso, aponta-se a defasagem do valor das bolsas dos alunos e a falta de recursos financeiros para o 
programa por parte do Ministério da Educação. Enquanto potencialidades citamos: o trabalho em 
equipe  do  PETEM  e  a  articulação  com a  FAEN.  A relevância  deste  estudo  reside  no  resgate 
histórico do Programa de Educação Tutorial  em Enfermagem da FAEN/UERN, registrando sua 
importância  para a  UERN, para  a  FAEN e para o próprio  PETEM, como espaço de formação 
acadêmica  que  propicia  melhor  inserção  no  mercado  profissional  e  integração  do  aluno  como 
indivíduo  e  membro  da  sociedade.  Como  produto  dessa  pesquisa,  sistematizamos  um  quadro 
demonstrativo com todos os  ex-petianos  e  ex-tutoras  do PETEM durante  seus  dezoito  anos de 
existência, identificando nome, titulação e local atual de trabalho. Este estudo suscita, portanto, a 
necessidade de que outras pesquisas sejam realizadas, até mesmo com o objetivo de levar o grupo a 
refletir sobre si mesmo e melhorar as ações desenvolvidas. E, principalmente, o que surge como 
demanda não só para os petianos, mas para a comunidade acadêmica da FAEN: a necessidade de 
resgatar,  registrar  e  preservar  a  história  do  grupo  PETEM  da  FAEN/UERN.

Palavras-chave: enfermagem, educação, cidadania. 
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Relação Peso-Comprimento, Fator de Condição e Estudo Histológico do Trato Digestório de Prochilodus brevis 
(Steindachner, 1911) (Characiformes, Prochilodontidae)

Ana Luiza Gomes Bezerra1; Danielle Peretti2; Simone Almeida Gavilan Leandro da Costa 

A ictiofauna nordestina, apesar da grande riqueza, ainda possui muitas espécies com a biologia desconhecida. 
Prochilodus brevis, uma espécie nativa conhecida regionalmente como curimatã, teve seu estudo de dieta e atividade 
alimentar iniciado com a finalidade de subsidiar práticas de cultivo. Entretanto, observou-se a necessidade de um 
aprofundamento em alguns aspectos para o entendimento do seu hábito trófico como relação peso-comprimento, fator 
de condição e estudo histológico do trato digestório da espécie. Desta forma, a presente pesquisa visa contribuir para o 
conhecimento dos aspectos do crescimento e da alimentação de Prochilodus brevis, em cativeiro, visando fornecer 
subsídios para práticas de cultivo. Os indivíduos nasceram no dia 15 de fevereiro de 2010 na Piscicultura Estevão de 
Oliveira, na cidade de Caicó, RN, pertencente ao DNOCS. Após um período de crescimento inicial, foram transportados 
e transferidos para a piscicultura da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Macaíba, RN no dia 07 de março do referido ano. A partir desta data, os animais foram mantidos em um tanque de 9 m 
x 12 m e alimentados com ração para alevinos, duas vezes ao dia. Mensalmente são capturados em torno de 15 animais 
e transportados vivos para o laboratório de histologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde é efetuada 
sua biometria. Em seguida os dados foram enviados para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte onde 
ocorreram os estudos para utilização no desenvolvimento do referido trabalho. Foram analisados 40 indivíduos de maio 
a agosto de 2010 cujos dados biométricos analisados foram comprimento total (Ls), peso total (Wt) e suas variações de 
acordo com os meses de análise. Com bases nestas informações foi calculada a relação peso-comprimento (Santos, 
1978). Posteriormente, os dados foram logaritimizados e obtida a equação. Este procedimento permitiu o cálculo do 
fator de condição (K) (VAZZOLER, 1996), índice frequentemente usado para o estudo da biologia de peixes pois 
fornece importante informação relacionada ao estado fisiológico. O desenvolvimento destes indivíduos se mostrou 
adequado e os valores do fator de condição estão de acordo com a relação de peso-comprimento, ou seja, o grau de 
engorda está aumentado. Quanto à análise histológica do trato gastrointestinal de P. brevis, esta foi realizada no 
laboratório de histologia da UFRN. Para a análise microscópica, os animais foram sacrificados e tiveram retiradas as 
estruturas que compõe o trato digestório, os quais foram fixados em solução de Bouin por 8 horas e, posteriormente, 
conservados em álcool 70%. Estes órgãos foram seccionados em pequenas porções e então submetidos às técnicas 
histológicas pertinentes, sendo preparadas e coradas com hematoxilina e eosina (HE). Verificou-se que os exemplares 
apresentam o trato em formato de um tubo envolvido por quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. A 
descrição histológica do esôfago evidencia a existência de pregas arredondadas da mucosa. Na submucosa predomina 
tecido adiposo. A análise histológica do trato digestório permitiu evidenciar que este é composto basicamente do tubo 
digestório e glândulas digestivas (gástrica e intestinal). 
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A Constituição da Identidade Feminina na Publicidade: discurso, memória e materialidades do sentido

Márcia Bezerra de Morais Oliveira 1; Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares2 

As identidades se transformam a cada época, a cada contexto social, no interior de formações discursivas, por meio das 
diferenças e através da relação com o outro. Isso acontece porque as sociedades contemporâneas passam por constantes 
e rápidas mudanças que acabam por influenciar os comportamentos dos sujeitos. Isso pode ser observado através dos 
gêneros midiáticos, os quais retratam muito bem essas identidades e sua liquidez. Desse modo, visando a analisar 
discursivamente os sentidos identitários nas propagandas e reconhecer, através dessa análise, os papéis identitários 
femininos que circulam na mídia, o que se propõe neste trabalho de pesquisa é averiguar como a mídia se utiliza dos 
discursos e da memória na constituição e na representação da identidade feminina e que estratégias utiliza para 
convencer esses sujeitos a comprarem os produtos que estão sendo comercializados. Para isso, são analisadas aqui 
propagandas, as quais circulam  pelo meios midiáticos impresso e digital, sobre o universo feminino e sobre os diversos 
papéis sociais exercidos pela mulher. Como fundamentação teórica são abordadas as concepções de Foucault (1970; 
1985; 1988), Hall (1992; 2000) , Bauman (2007), Perrot (2005; 2007) e Halbwachs (2000), entre outros. Através da 
análise do corpus percebe-se uma demonstração da relevância da mídia em desempenhar uma discursivização em torno 
da divulgação e produção desse novo perfil feminino, dessas novas identidades. Entre os resultados obtidos, pode-se 
reconhecer também os movimentos da memória que atuam nas práticas discursivas que inovam e representam a 
fragmentação dos sujeitos sociais na contemporaneidade. Esse trabalho de pesquisa torna-se relevante para uma melhor 
averiguação dos comportamentos sociais femininos e da discursivização que a mídia faz sobre esse tema.  
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A Fabricação da Imagem Política: Jogos Discursivos na Produção da Imagem de 

Presidenciáveis à Eleição de 2010 em Tempos de Midiatização da Política

Clara Dulce Pereira Marques1; Francisco Paulo da Silva2.

A atualidade assiste a um fenômeno significativo de mudanças no mundo da política influenciadas 
pelo impacto social dos meios de comunicação que passam a interferir na formação da opinião 
pública de modo decisivo. Em vista disso, o fazer política hoje não pode dissocia-se das tecnologias 
de comunicação de massa, nem do modo como a mídia negocia sentidos com a audiência. Dada 
essa influência, a mídia impõe ao campo político novas formas de produção discursiva da 
eloquência pública e de promoção da visibilidade política. Compreende-se hoje que política é 
imagem e, assim, o uso de estratégias para produção da imagem política não pode dispensar os 
mecanismos da mídia nesse trabalho.   Diante dessa realidade, esse projeto desenvolve uma análise 
dos mecanismos e estratégias de promoção da imagem política de atores e grupos políticos 
concorrentes na eleição presidencial de 2010 no Brasil. A pesquisa insere-se no campo da análise do 
discurso e nos seus diálogos com o campo da comunicação social, analisando, no cruzamento da 
mídia com a política, os mecanismos de promoção da espetacularização da política, de promoção do 
ethos e “a busca midiática pela legitimidade de sua enunciação e a consequente tentativa de seu 
estabelecimento de porta-voz da sociedade civil” (PIOVEZANI, 2003, p. 49). O objetivo principal 
da pesquisa é descrever/interpretar os mecanismos agenciados pela mídia para promoção da 
imagem política nas eleições presidenciais de 2010 no Brasil, ancorado  no fato de que  a mídia é 
uma prática discursiva, produto de linguagem e processo histórico e compreendendo  que para 
apreender seu funcionamento é necessário analisar a circulação dos enunciados, as posições de 
sujeitos aí assinaladas , as materialidades que dão forma aos sentidos e as articulações que seus 
enunciados estabelecem com a história e a memória. O trabalho insere-se na linha de pesquisa 
Discurso, Memória e Interpretação, vinculada ao GEDUERN - Grupo de Estudos do Discurso da 
UERN. Os resultados apontam para a construção de uma imagem política associada ao ethos 
discursivo de cidadão comprometido com os problemas do país e da população e de um candidato 
“ficha-limpa”, logo avesso à corrupção na política.  
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A formação da identidade do consumidor jovem mediada pela propaganda televisiva: um estudo de caso na 
cidade de Mossoró-RN 

Viviane Aparecida Beltrão1; Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho2 

Este projeto está vinculado ao GRED do CAMEAM/UERN e ao mestrado em Letras da UERN. Ele dá continuidade à  
pesquisa realizada sobre a formação da identidade do consumidor jovem na região do oeste do RN e enquadra-se dentro 
da pesquisa financiada pela FAPERN por meio do Edital 003/2007 PPP. O objetivo geral é estudar a formação da 
identidade  do  consumidor  jovem.  Os  objetivos  específicos:  estudar  como a  propaganda  veiculada  pela  TV aberta 
contribui para a formação da identidade do consumidor jovem e estudar como está propaganda forma a identidade do 
consumidor jovem na cidade de Mossoró. Justifica-se a escolha do objeto por quatro razões. Primeira, o Brasil possui 
uma das  melhores TVs do mundo. Segunda,  a TV é um forte elemento na construção da identidade na sociedade 
contemporânea. Terceira, a moda é um complexo sistema de linguagem que ajuda a recompor, reconstruir e dinamizar o  
sistema capitalista. Por isso, a TV emerge como um mecanismo central de inventivo e efetivação do consumo. Quarta, a 
moda é um forte elemento de atração, sedução, construção e delimitação da identidade. A pesquisa será realizada no 
município de Mossoró durante o ano letivo da UERN de 2009, com o público alvo de jovens de 16 a 19 anos de idade.  
Do ponto de vista da análise teórica terá como marco principal de referência: Fairclough (2001). Será norteada por duas 
hipóteses. Primeira, a propaganda veiculada na TV aberta ajuda a inserir o jovem de 16 a 19 anos da cidade de Mossoró 
no consumo nacional. Segunda, a propaganda veiculada na TV reforça e até cria conflitos e valores na faixa etária 
estudada.  Ela  procurará  responder  as  seguintes  questões:  Como a  propaganda  veiculada  a  nível  nacional  na  TV 
contribui para a construção da identidade do consumidor na faixa etária entre 16 e 19 anos na cidade de Mossoró no 
RN? Essa propaganda ajuda  a  criar  uma consciência  que  o indivíduo pertence  a  uma totalidade  como o RN e  a 
sociedade? Ou essa propaganda reforça os vínculos sócio-culturais regionais e locais? Como essa propaganda contribui  
para construir a identidade social nessa cidade? O consumo ajuda a resolver ou reforça a existência de conflitos pessoais 
e sociais? Para a coleta de dados será utilizado como instrumento de pesquisa à aplicação de um questionário. Como 
referencial  teórico cita-se:  Amorim (2010),  Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte (2007),  Baruffaldi  (2007), 
Bernardinelli e Zarpon (2004), Carvalho (1996), Charaudeau (2007), Fairclough (2001), Gregolin (2003), Hernandes 
(2006), Resende (2009) e Sandmann (2007).Palavras- chave: Identidade, consumidor, jovem, propaganda, Mossoró e 
TV.
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A Oralidade em Inglês dos Alunos Iniciantes e Concluintes do DLE/FALA/UERN: Descrição e 

Crenças

Jhuliane Evelyn da Silva1; José Roberto Alves Barbosa2

O projeto de pesquisa objetivava a análise das crenças e do desenvolvimento gramático-
comunicativo em relação à oralidade em língua inglesa dos alunos iniciantes e concluintes da 
habilitação Língua Inglesa e respectivas literaturas, do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), 
da Faculdade de Letras e Artes (FALA). Para tanto, partimos das contribuições teóricas de Bourdieu 
(1991), Almeida Filho (1993), Barcelos (1999), (2004) e (2006) e Barbosa (2007). Para esses 
autores, as práticas sociais,inclusive as escolares, são pautadas em abordagens/crenças, e essas, por 
sua vez, implicam positivamente e/ou negativamente no processo de ensino-aprendizagem. Quanto 
ao ensino da oralidade em inglês, consideramos que os aprendizes de línguas, além de uma 
competência gramatical, carecem, para se expressarem a contento, de uma competência 
comunicativa (HYMES, 1971), e essa, não necessariamente, depende uma pronúncia “perfeita”, 
seguindo o modelo de um determinado país (JENKINS, 2010). Para realizar a pesquisa, 
submetemos, inicialmente, o Projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa da UERN, tendo sido esse 
aprovado no CEP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob o Protocolo nº 
055/09, CAAE nº 0054.0.428.000-09. A pesquisa foi realizada no próprio contexto da sala de aula, 
no qual questionários foram aplicados e seções interativas gravadas. Após a aplicação dos 
questionários, analisamos as respostas dos alunos a fim de identificar suas crenças sobre o ensino-
aprendizagem da habilidade oral em inglês, e, a partir das gravações, que foram posteriormente 
transcritas, analisamos o nível de competência gramático-comunicativa desses mesmos aprendizes 
de inglês. Em relação às crenças, detectamos ainda uma tendência ao imitacionismo a um 
determinado padrão do inglês, considerado, pelos aprendizes, como de prestígio em relação a 
outros, especialmente o “americano” e “britânico”; a crença na fala do “nativo” como se essa fosse 
homogênea e sem defeito. Tais crenças foram observadas nas respostas tanto dos alunos iniciantes 
quanto concluintes do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE/FALA/UERN). No tocante ao 
nível de competência gramático-comunicativa, os alunos iniciantes, de fato, a não ser alguns poucos 
que tiveram contato prévio com o idioma, demonstram dificuldade para se expressarem. Eles 
utilizam um léxico reduzido em relação aos concluintes, além de estruturas gramaticais menos 
complexas. Os alunos concluintes apresentam uma diversidade maior de termos na expressividade 
oral, mas, tal como os iniciantes, recorrem à interlíngua (transferências entre L1 e L2) e intralíngua 
(generalização na L2) na oralidade, principalmente no uso dos tempos verbais. Tal recurso funciona, 
na interação, como estratégia para efetivar a comunicação, a fim de se fazer compreender. 
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A Política Publicizada: análise da colonização de ordem de discurso

                                 Weslley Mayron Cunha Pacheco1; Ivandilson Costa2 

O presente projeto, que se ancorou primordialmente na teoria da Análise Crítica do Discurso, se 
propôs a analisar o funcionamento da colonização da ordem de discurso político pelo discurso da 
publicidade. Tomou como objeto de pesquisa o gênero textual guia eleitoral. Para tal empresa, 
tomou um conjunto de edições de programas de campanha eletiva veiculados na televisão, em 
horário eleitoral gratuito, para o que se considerou a campanha do então candidato ao cargo de 
prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab.  Os dados, gravados, foram transcritos, tratados e 
analisados, para o que concorreram também os pressupostos de teorias focais, como a análise de 
Gêneros Textuais e a Semiótica Social. Como resultado, tem-se a evidência de tal colonização, 
trazendo uma reflexão acadêmica e social para a compreensão das transformações e/ou manutenção 
de estruturas sociais de dominação. O trabalho, nessa perspectiva, pretendeu se mostrar relevante 
para uma área de destaque e ainda passível de estudos mais definidos – os que envolvem discurso e 
mídia. Procurou, ademais, contribuir para uma melhor compreensão da língua como processo social 
no que tange ao ensino/aprendizagem.  
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A Referência ao Discurso do Outro em Textos Acadêmicos de Estudantes de Curso de Letras

Ilderlândio Assis de Andrade do Nascimento1; José Cezinaldo Rocha Bessa2; Rosângela Alves dos 
Santos Bernardino

Nesta pesquisa, estudamos a referência ao discurso do outro em textos acadêmicos de estudantes de 
Curso de Letras. Especificamente, investigamos como estudantes do curso de Letras do Campus 
Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” mobilizam, na tessitura de textos acadêmicos 
por eles produzidos, o recurso ao discurso do outro, procurando: (i) identificar os modos de discurso 
citado mobilizados e a recorrência destes em função do gênero; (ii) descrever e analisar as formas 
de introdução e de retomada desses diferentes modos de discurso e (iii) refletir acerca do processo 
de construção de sentidos em textos acadêmicos. Esta pesquisa fundamenta-se teoricamente nos 
postulados de Bakhtin (1990, 2004), Maingueneau (1996, 2002) e Authier-Revuz (1998, 2004), e 
nos estudos de Boch e Grossmann (2002), entre outros. Para execução desta investigação, 
constituímos um corpus composto por textos de dois gêneros: relatório de estágio e monografias de 
conclusão de curso, sendo 12 (doze) relatórios de estágio supervisionado e 10 monografias 
produzidos por estudantes do Curso de Letras/Português. Os resultados dessa investigação nos 
revelam que, ao produzirem seus textos, os estudantes do Curso de Letras mobilizam modos 
diversos de fazer referência ao discurso do outro na tessitura do texto por eles produzido, revelando-
se uma predominância do discurso citado direto nos dois gêneros estudados, o que pode indicar a 
dificuldade do estudante de Letras em parafrasear, comentar e atribuir sentidos a esse discurso que 
ele cita. Observamos também que os estudantes do Curso de Letras utilizam diversas formas para 
introduzir o discurso do outro, recorrendo a diversos introdutores que assinalam as fronteiras entre o 
discurso citado e o discurso citante, a saber: verbos introdutores (verbo dicendi), grupos 
preposicionais (segundo, para, conforme), recursos tipográficos (aspas, itálico, recuo e diminuição 
da fonte) e verbo dicendi + que. Os dados revelam ainda que os modos de retomada do discurso do 
outro mobilizadas pelos estudantes do Curso de Letras são também os mais diversos, 
compreendendo os seguintes modos: (i) realiza paráfrase do conteúdo do discurso citado, (ii) 
relaciona o conteúdo do discurso citado com experiência prática, (iii) insere outro discurso citado 
com nova informação, (iv) insere um discurso citado para reforçar o conteúdo de um outro discurso 
citado, (v) expõe comentário ou ponto de vista e (vi) não retoma o discurso citado. Por fim, diante 
desses dados, podemos concluir que os estudantes do Curso de Letras, ao mobilizarem de diversos 
modos o discurso do outro na tessitura dos textos por eles produzidos, visam a apoiar/reforçar os 
seus dizeres num jogo dialógico instaurado na negociação dos sentidos que se estabelece ao longo 
da trama textual dos gêneros estudados. Contudo, nem sempre essa negociação entre o discurso 
citante e o discurso citado se faz de forma a manter uma unidade de sentido, já que, em alguns 
casos, o discurso do outro aparece nesses textos sem manter vínculo significativo com a temática 
tratada, o que pode indicar que o discurso do outro é mobilizado sem uma preocupação maior de 
estabelecer uma negociação dos sentidos na tessitura de tais textos.  
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A Representação do Duplo em Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu

 Francisco Aedson de Souza Oliveira1; Antonia Marly Moura da Silva2 

O projeto “A representação do duplo em Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu”, 
(PIBIC/UERN) é integrante de outro maior intitulado “Aspectos do duplo no conto brasileiro 
contemporâneo”. O objetivo da pesquisa é identificar diferentes formas de representação da 
dualidade humana, tendo como ponto central a expressão de símbolos e metáforas que indiciam a 
relação eu/outro, dentre os quais o espelho, o olhar, a sombra, a máscara, o disfarce, etc. Seguindo 
essa linha de reflexão, optamos por investigar esses aspectos em três contos - “Aqueles dois”, 
“Sargento Garcia” e “Terça-feira gorda”, todos integrantes da referida obra – por observarmos que 
essas narrativas focalizam a temática do duplo e, sobretudo, o homoerotismo como elemento 
instigador de Eros.  Na construção do tema do homoerotismo nos contos de Caio Fernando Abreu 
são visíveis as marcas de dois mitos clássicos da dualidade humana: a) o mito de Narciso – a 
concepção clássica da imagem refletida de si, ou de um Narciso moderno, consciente de sua 
divisão; b) o mito do andrógino – a ideia de um ser uno e perfeito que após infringir as leis divinas é 
castigado com a divisão dos sexos e, em conseqüência desse ato, passa a viver na constante busca 
pela outra metade faltante, a fim de restaurar a unidade perdida.  Em “Aqueles dois”, o duplo é 
visível em uma série de elementos estruturais da narrativa: no signo do nome próprio, nas 
coincidências que se colocam na ação dos personagens, na disposição das mesas de trabalho, dentre 
outros aspectos. O olhar é uma metáfora de reconhecimento entre os dois amantes, mas é também a 
mola mestra do preconceito velado, pois os homens são permanentemente vigiados pelos colegas de 
trabalho até serem demitidos injustamente. “Sargento Garcia” é a história da iniciação sexual de 
Hermes, um jovem de dezessete anos de idade. Numa relação sexual que se configura como um 
estupro, observam-se traços da dualidade: a polaridade entre fraco e forte, maturidade e inocência, 
autoridade e subalterno, dentre outros aspectos. Em “Terça-Feira gorda” o narrador descreve um 
processo de enamoramento evidenciando, de forma metafórica, aspectos do mito do andrógino. 
Num jogo dual, observamos a imagem de dois homens que no ato contemplativo – como se 
estivessem diante de um espelho, um refletindo o outro – buscam descobrir a si mesmo. A metáfora 
do olhar funciona como elemento instigador de Eros. A narrativa tem um final trágico, pois se dá 
com o assassinato brutal dos amantes. Dessa forma, na leitura desses três contos tomamos como 
referência teórica autores como, Melo (2000), Bravo (1998), Miguet (1998) que apresentam os 
aspectos característicos do duplo, bem como os conceitos de Bosi (2001) sobre os traços do conto. 
E por fim, entendemos que uma leitura analitico-comparativa desses contos pode contribuir para 
uma reflexão sobre identidade e alteridade nos dias atuais ao mesmo tempo em que ilustra uma 
imagem da sociedade e do homem contemporâneo, pois os contos tratam do duplo, do 
homoerotismo e da violência seja ela moral ou física. 

 
Palavras-chave: Caio Fernando Abreu, “Aqueles dois”, “Sargento Garcia”, “Terça-feira gorda”, 
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As Metodologias de Ensino de Texto em Cursos de Letras/Português de IES do Rio Grande do Norte

Elvis Alves da Costa1; Gilton Sampaio de Souza2; Rosa Leite da Costa

Essa pesquisa se apresenta como parte do Projeto de Pesquisa “Disciplinas das Licenciaturas voltadas para o Ensino de 

Língua Portuguesa” (SOUSA, 2008), que tem financiamento da CAPES, por meio de Edital do Programa de 

Cooperação Acadêmica (PROCAD – Novas Fronteiras/2008), que é desenvolvido em parceria, por pesquisadores da 

Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA). Ela também dá continuidade a investigações anteriores desenvolvidas junto ao Grupo 

de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto/GPET (cadastrado no Diretório do CNPq), em cujas investigações foi 

mapeado, em grande parte, o ensino da leitura e da produção textual, na Educação Básica e Superior, desenvolvidos em 

nossa região (SOUZA, 2006, 2007, 2008), provocando, em função desse mapeamento, a necessidade de 

compreendermos melhor como funciona o trabalho com o texto nesses níveis de ensino, já que as discussões sobre as 

novas diretrizes curriculares para as licenciaturas, a relação teórico-prática e a atuação profissional dos egressos dos 

cursos de Letras na Educação Básica tem provocado debates que apontam para a necessidade de implementação de 

estudos acerca do próprio ensino de língua materna na universidade. Em conseqüência disso, nessa pesquisa, estudamos 

as metodologias de ensino de texto nas aulas de Língua Portuguesa, e escolhemos como objeto de estudo as IES do Rio 

Grande do Norte, e, como objetos de análise, documentos oficiais que regulamentam o ensino de Letras/Português 

nessas instituições. É, portanto, nosso objetivo, nessa pesquisa, investigar como se desenvolve o ensino de Língua 

Portuguesa em cursos de Letras/Português de diferentes IES, com ênfase nas propostas de metodologias de ensino de 

língua materna, especialmente de ensino do texto. O corpus dessa pesquisa é constituído por documentos oficiais como: 

matrizes curriculares, ementas e Programas Gerais das Disciplinas (PGDs) que apresentam propostas para o ensino de 

língua materna, assim como outros documentos oficiais, com destaque para os Projetos Políticos Pedagógicos dos 

cursos em licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e respectivas literaturas, nas IES que atuam no 

RN. Essa pesquisa vincula-se teoricamente aos estudos interacionista da linguagem (BAKHTIN, 2003, 1995; 

GERALDI, 2004, BRONCKART, 1999, entre outros). Os resultados dessa investigação revelam que três IES 

potiguares, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e Universidade Potiguar (UNP) ofertam cursos de Licenciatura em Letras-Português, sendo ao todo nove 

cursos de Letras/Português divididos nos campi e núcleos avançados de ensino dessas três instituições. A UERN é 

responsável por seis desses cursos (a grande maioria). Observamos, também, que as disciplinas apresentam propostas 

para o ensino de Língua Portuguesa, em suas ementas, objetivos e conteúdos, que se aproximam em algumas partes, 

mas também se distanciam, entre cursos de uma mesma instituição e de uma instituição para outra. Constatamos, 

também, que as disciplinas que de fato se inserem no campo da Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP): 

(i) apresentam propostas para o ensino da Língua Portuguesa envolvendo leitura, produção textual e gramática/análise 

linguística e, ainda, fazem referência a atividades vivenciais em sala de aula da Educação Básica; (ii) demonstram 

ampla vinculação com as questões prática de ensino; (iii) enfocam as teorias e práticas sobre o ensino/aprendizagem e 

desenvolve atitudes reflexivas e críticas acerca desse processo; (iv) instrumentalizam o aluno para exercer na prática 

atividade profissional no âmbito escolar. No entanto, de acordo com os PGDs analisados, dentre as disciplinas que estão 

relacionadas às MELPs, algumas delas não fazem referência ao ensino de Língua Portuguesa. Esses resultados apontam 

para um ensino de Língua Portuguesa e, em especial, para o ensino do texto, distribuído em diferentes disciplinas da 

área da MELP, sem, no entanto, apresentarem uniformidade nas terminologias dessas disciplinas, assim como põe em 

foco a necessidade de uma ampliação da discussão acerca do espaço reservado ao ensino de Língua Portuguesa e, em 

especial ao ensino do texto, nos cursos de Letras, especialmente acerca de uma melhor delimitação do que se efetiva 

nesse ensino e o que é, de fato, o objeto de ensino das MELPs. 

 Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Letras; Texto e ensino.
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Crenças de Professores Universitários sobre o Uso de Perguntas em Aulas de Língua 

Estrangeira: Subsídios para a Formação Docente.  

Andrezza Cristina de Araújo1; Silvano Pereira de Araújo2 

As pesquisas em Linguística Aplicada com foco nas perguntas do professor (CHAUDRON, 1988. 
CICUREL, 1990; MACHADO, 1992; ARAÚJO, 2003) e do aluno (ARAÚJO, 2008; ARAÚJO e 
SILVA, 2009), em sua maioria, tem se limitado a descrever o uso das perguntas, ou seja, como elas 
são formuladas na prática de sala de aula. Pouco se sabe, por exemplo, acerca das crenças dos 
professores formadores de professores sobre o uso das perguntas. Esse dado é preocupante, uma vez 
que as pesquisas em Linguística Aplicada asseveram que as crenças trazem implicações não apenas 
para "o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira", mas também, para "a formação 
dos professores da área" (BOMFIM, 2008). Diante disso, esta pesquisa se justifica pelo fato de os 
estudos sobre as crenças dos professores formadores de professores de línguas serem escassos 
(BARCELOS, 2006) e quase nada tem sido produzido em relação ao assunto, especificamente, no 
que diz respeito às perguntas de sala de aula. Assim, objetivamos, através deste estudo, examinar as 
crenças de 04 (quatro) professores universitários de língua inglesa, com o intuito de contribuir com 
a construção de conhecimentos para subsidiar esses docentes no sentido de motivá-los a refletir   
criticamente sobre as suas crenças. A metodologia privilegiada é de base qualitativa interpretativista 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994; CAVALCANTI e MOITA LOPES, 1991; MOITA LOPES, 1994). Os 
participantes são quatro professores de um curso de Letras de uma universidade do estado do Rio 
Grande do Norte. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram anotações de campo, 
observação de aulas e questionário para os professores. Os resultados da pesquisa indicam que, na 
visão dos professores, as perguntas do professor e do aluno desempenham importantes funções no 
processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Dentre as funções das perguntas do 
professor apontadas, destacam-se: a) resgatar o conhecimento prévio do aluno, b) engajar o aluno na 
interação em sala de aula, c) facilitar a expressão oral na língua alvo e, d) incentivar a aprendizagem 
reflexiva. Os docentes acreditam que as funções das perguntas do aluno são: a) facilitar a 
compreensão na língua alvo, b) facilitar a expressão na língua alvo e, c) motivar o ensino reflexivo. 
Dentre os problemas mencionados pelos professores quanto à elaboração e formulação das 
perguntas se sobressai o desconhecimento de pesquisas de sala de aula e de orientações didáticas 
voltadas para o questionamento eficaz. Esse fato reforça a necessidade de se investir no 
aprimoramento da formação teórica dos docentes para que eles possam desenvolver concepções 
sistematizadas e consistentes sobre o uso das perguntas.                 
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Desilusões: Analisando o Amor Eros em És meu, O silêncio e Marido e Outros Contos

Renato Leitão Tomáz1; Maria Aparecida da Costa Gonçalves Ferreira2

A pesquisa A Feição Moderna do Amor na Narrativa Portuguesa Contemporânea: Um Estudo 
de És Meu, O Silencio” e Marido e Outros Contos, teve como principal objetivo o estudo de obras 
das escritoras portuguesas, Rita Ferro, Teolinda Gersão e Lídia Jorge, buscando entender como as 
personagens de suas respectivas obras: És meu, O silêncio e Marido e outros contos lidam com as 
questões amorosas. O propósito foi, pois, investigar como se constitui o amor moderno nessas 
narrativas. Trabalho de cunho crítico-analitico que tomou como referência os pressupostos teóricos 
formulados pelos autores: Roland Barthes (2007); Platão (1970); André Capelão (2000), Ovídio 
(2006), Edgar Morin (2002); Stendhal (1993); Schopenhauer (2001), entre outros que foram 
relevantes para nosso estudo. Com relação ao estudo da Literatura Portuguesa, estudamos os 
críticos Antonio José Saraiva & Oscar Lopes (1993); Massaud Moisés (1994) e (2001); Miguel Real 
(2001) entre outros. Em nossa pesquisa, buscamos compreender como o tema do amor é 
representado na ficção portuguesa contemporânea, priorizando as questões relativas ao amor Eros, 
ou seja, a relação amorosa entre amantes. Na obra És Meu (2003), encontramos a personagem, 
Maria Inácia, possuidora de um amor déspota por seu esposo Lucas. Amor este cujas consequências 
levam a personagem a assassinar seu esposo por simples suspeita de traição. Na obra O Silêncio
(1995), temos a personagem Lídia, mulher sonhadora que busca constantemente sentir-se viva, mas 
se perde na dualidade de um mundo idílico perfeito, e o seu mundo real cheio de imperfeições. No 
conto “Testemunha” do livro Marido e outros contos (2002), observamos a personagem Zuzete, 
jovem vítima de um estupro que passa a viver a partir da negação de si mesma, recorrendo sempre 
ao passado em busca de uma felicidade que supostamente possa ser encontrada nele. Conforme 
Edgar Morin (2008) o amor é um complexo sistema formado por dois componentes principais, o 
componente mitológico e o componente biológico e “É necessário que nos apercebamos dessa 
bipolaridade” (p. 23), pois o amor que satisfaz seu possuidor é aquele que mantém um perfeito 
equilíbrio entre estes dois componentes. Não vemos, portanto, este equilíbrio na vida de Zuzete, ela 
em sua relação com o namorado e com o mundo se transformou em vítima indefesa. No conto 
“Marido”, também pertencente ao livro Marido e outros contos, de Lídia Jorge, temos a história de 
Lúcia, uma mulher casada com um homem bruto, grosseiro, viciado em álcool e que além de todas 
essas desqualificações ainda a agride fisicamente. Observamos, pois, nesse conto, que Lúcia se 
desvencilhava de seus vizinhos com a intenção de poupar seu marido da crítica deles. A partir de 
então, Lúcia se anula, na intenção de proteger o esposo. Postulamos, pois, que a personagem Lúcia 
dependia da existência de seu marido para existir, ela transformou o amor que tinha por ele em 
obsessão e se anulou para o mundo até ser incendiada e morta pelo companheiro. Entendemos que o 
amor dessa personagem seria o amor virtude, embora na contemporaneidade isso soe um tanto 
irônico. Conforme Platão (1986) em O Banquete o simpósio ou do amor, o amor virtude, é aquele 
que permite amar sem buscar nada em troca, é o que Lúcia fazia com o marido, embora, visto de 
fora, a virtude de Lúcia não passa de submissão ou masoquismo. Nossos estudos consistiram de 
repetidas leituras das obras Literárias, com um constante diálogo com os textos teóricos, utilizados 
em todas as nossas atividades. Constatamos a partir de nossa pesquisa sobre as obras És meu, O 
silêncio e Marido e outros contos, que há uma espécie de fragmentação amorosa no que diz respeito 
às relações afetivas, uma espécie de diluição das relações concernentes a Eros, questões caras à 
nossa contemporaneidade.
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MEMÓRIA LITERÁRIA POTIGUAR: A LITERATURA NA SALA DE AULA 
 
 

Geise Kelly Teixeira da Silva1; Maria da Conceição Silva Dantas Monteiro2 
 
 

É inqu estionável a i mportância da leitur a e o p apel atrib uído a ela  na sociedade atual. Estud os r evelam qu e as  gr andes 
nações do mundo, as chamadas potências mundiais, se tornaram soberanas, porque optaram por fazer altos investimentos na 
educação. Pesquisas sobre a educação brasileira mostram- destacamos os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB - que a leitura é uma das principais ferramentas para mudar essa realidade e para melhorar a qualidade da 
educação no Brasil. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 54) des tacam a importância da leitura no 
currículo escolar, enfatizam o papel da literatura e o espaço que  ela deve ocupar na sala de aula do Ensino Médio, tratando 
sobretudo da relação autor/texto/leitor e sobre a função da literatura. Em relação a essa última, Antonio Candido (1989, p. 
186), a firma: “ A l iteratura corresponde a  uma necessi dade universal  que deve ser sat isfeita so b pen a de mutilar a 
personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão d o mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, 
portanto, nos humaniza. Negar a f ruição da literatura é mutilar a nossa humanidade”. Ainda, segundo Candido (19 89), a 
função humanizadora é constituída a  partir d e três outras: a psicológica, a for mativa e a social humanizadora (ou  
conhecimento do mundo e d o ser ). Para o crít ico literár io, a l iteratura dese mpenha um papel social i mportante que é 
reafirmado a cada conto lido, a cada poe ma declamado, a cada lei tor seduzido, enfim, a cada ho mem “humanizado”. As 
concepções cr íticas de Antonio Candido (1980) apontam para uma relação estreita entre “Literatura e  Sociedade”, e  é na 
obra com este título que ele chama a atenção para o caráter dialético da literatura, sobre o papel que cada um ocupa na tríade 
autor/obra/público leitor e a r elação desses elementos com o contexto social. Acreditamos que leitura e o estudo do texto 
literário dever iam ser  a pri oridade nas aulas de Literatura, mas constatamos na pesq uisa que, e m seu lu gar, quando elas 
existem, o que ocorre é o ensino de datas, listas de autores, dados biográficos, obras, características. Mas afinal, por que, na 
sala de aul a a Literatu ra é deix ada de la do e e m s eu lugar s ão valorizad os aspectos s ecundários par a a s ua apreensão e 
entendimento? Movidos pela  curiosidade e  int rigados co m essa r ealidade, investigamos e buscamos r espostas para essas  
inquietações. Como sa bemos, co nhecer a m emória c ultural d e u m pov o é cond ição fundamental par a se con struir sua  
identidade e  a  literatu ra é um elemento c onstitutivo da cultura, e segundo  Candido ( 2002), te m uma i mportante função 
humanizadora. Por isso, a relevância desta pesquisa, que se preocupa em relacionar ensino de literatura, memória e cultura 
local. Nesse ensejo, ela apresenta um aspecto pioneiro porque propõe a reflexão acerca da lit eratura local em situação de 
ensino; é rele vante p orque está p reenchendo u ma lac una, po is está in vestigando ace rca do en sino/estudo de li teratura 
brasileira no Ensin o Médi o, tendo  co mo foco a literatura local . E ntão, po r co mpreender que a li teratura funciona com o 
elemento formador do ho mem (CAND IDO, 200 2) e es tá r elacionada direta mente à  memória cultur al, é que b uscamos 
adentrar nesse terreno complexo que é o seu ensino , a fim de compreender melhor essa realidade, que nos toca de perto.  
Com efeito, essa preocupação deve ser constante nos cursos de Letras, na medida em que estão sendo formados professores 
os quais, na sua maioria, irão para as salas de aula. Sendo assim, o proj eto de pesquisa surgiu em um momento oportuno, 
quando propôs a discussão dess a problemática que tem se tornado cada vez mais dramática, tendo em vista a ausência da 
disciplina Literatura no Ensino Médio, uma vez que o seu ensino ficou diluído nas aulas de Língua Portuguesa. 
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Narrativa e Identidade: Relações entre História e Vida

 Maria Ducileide Feitosa Ferreira1; Lílian de Oliveira Rodrigues2; Ciro Leandro Costa da
Fonseca; Keutre Gláudia da Conceição Soares

O projeto Memórias, narrativas e identidade regional: um estudo sobre contadores de historias do 
Alto Oeste Potiguar busca investigar as relações existentes entre literatura, memória e identidade. O 
propósito de pesquisar as narrativas populares, principalmente aquelas que têm relação com os 
aspectos histórico-culturais da região se apóia na proposição de que existe uma relação entre os 
contos e a identidade dos narradores, permitindo-nos compreender o universo dessa região por meio 
múltiplos discursos inerentes às praticas populares e às relações socioculturais implícitas entre eles 
e a comunidade. Compreendemos que essas narrativas são condicionadas pelo modo de existência 
dos indivíduos que nela são representados. Diante destes pressupostos utilizamos os procedimentos 
metodológicos que têm a historia oral como suporte. Nosso corpus foi coletado por meio de 
entrevista com os colaboradores Cosmo Viriato, da cidade de Marcelino Vieira e Zé Brasil, do 
município de Major Sales, que obedecem ao critério de reconhecimento, pela sua comunidade, da 
sua condição de contador de historias. A análise das narrativas pretende responder a questão da 
nossa investigação: quais as relações que os contadores fazem entre as historias contadas e sua 
história de vida. Tomamos como base estudos sobre a cultura popular como, Ayala e Ayala (1987), e 
sobre conto popular como, Lima (1985) e Rondelli (1993). Para o desenvolvimento desse relatório 
nos propomos analisar os recursos literários que os contadores de historias utilizam na construção 
dos contos populares e a relação que esses contos têm com o contexto sócio-cultural no qual estão 
inseridos. Foram escolhidas historias que tivessem mais aspectos culturais, para que pudéssemos,
dessa forma, mostrar o universo individual e coletivo dos contadores. As narrativas escolhidas 
foram: O rapaz pobre e o rapaz rico, e A passagem de Lampião por Marcelino Vieira, ambas de S.
Cosmo Viriato, e a narrativa A viúva e seus três filhos, contada por S. Zé Brasil. Nas histórias de S.
Cosmo pudemos perceber a afirmação da identidade a partir da reiteração de valores coletivos e 
individuais, como a honestidade, a bravura e o saber. A primeira mostra que o saber é uma riqueza a 
ser exaltada, a segunda, conta a bravura do povo da cidade diante do bando de lampião. A narrativa 
de S. Zé Brasil conta a história de uma praga jogada por uma cigana, que se reverte em um bem. 
Nas narrativas, percebemos a inversão de valores construída pelos narradores, exaltando os 
elementos culturais da região buscando, através das histórias, a valorização de seu modo de vida. A 
inserção dos contadores nas narrativas nos faz perceber a relação estreita que os contos estabelecem 
com a história de vida dos colaboradores. 

Palavras-chave: narrativa, identidade, memória, Alto-Oeste potiguar.
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Os usos do É QUE e do É O QUE na língua falada e escrita da cidade de Natal/RN

Carla Daniele Saraiva Bertuleza1; João Bosco Figueiredo-Gomes2 

Os estudos existentes sobre o item lexical ser, dada a sua multifuncionalidade, ainda são obscurecidos pela dificuldade 
de se propor uma definição satisfatória de sua natureza e suas funções nos seus diferentes usos.  Esta investigação 
consistiu em examinar os usos do é que e da construção é o que dita clivada, com o objetivo de descrevê-los e explicá-
los formal e funcionalmente, bem como buscar indícios de variação/mudança ou de estabilidade dessas duas formas 
linguísticas.  No  paradigma  funcionalista  em  que  se  abriga  o  estudo  da  gramaticalização,  esta  pesquisa  analisou 
sincronicamente, dados amostrais extraídos do Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do 
Natal,  organizado por Furtado da Cunha (1998),  que reúne textos  produzidos,  nas  modalidades  oral  e  escrita,  dos 
gêneros: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de 
opinião,  produzidos  por  20  (vinte)  informantes,  distribuídos  proporcionalmente  por  sexo  e  pela  escolaridade  – 
Alfabetização, 4ª série do Ensino Fundamental, 8ª série do Ensino Fundamental, 3ª série do Ensino Médio; e alunos do 
último ano do terceiro grau, totalizando 120 registros, com volumes textuais aproximados. Utilizou o programa SPSS 
para  o  cálculo  de  freqüência  e  correlação  dos  fatores.  Os  resultados  empíricos  parecem  evidenciar  o  caráter 
multifuncional do é que. Acumula, pois, a função de marcador de ênfase e de marcador epistêmico de asseveração, 
realizando-se  por meio dos tipos: marcador enfático-explicativo, marcador enfático-contrastivo e marcador enfático-
interrogativo, somente na língua falada da cidade do Natal/RN. A amostra também tende a evidenciar que a construção 
é o que, forma originária do é que, apresenta o mesmo comportamento do século XIII, na posição medial, e do século 
XVII,  na  posição  inicial,  conservando  a  estabilidade  dessa  forma  linguística.  Esses  resultados  revelam  a  mesma 
tendência defendida por Figueiredo-Gomes (2008) na língua escrita. 

Palavras-chave: Gramaticalização. Marcador discursivo. Ênfase. Modalidade. Clivagem. 
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Uma Leitura Discursiva da Poesia Popular: Sentido, Memória e Identidade

Jocenilton Cesário da Costa1; Maria Eliza Freitas do Nascimento2

A teoria da Análise do Discurso possibilita compreender os pressupostos que oportunizam a busca 
de efeitos de sentidos e os fatores que evidenciam a memória e o interdiscurso, aspectos basilares 
para construção de identidade. Partindo desse enfoque, esta pesquisa objetiva analisar no 
funcionamento discursivo da poesia dos autores representativos da cultura popular do Ceará e do 
Rio Grande do Norte, Patativa do Assaré e Antonio Francisco respectivamente, como a identidade 
nordestina é construída nessa prática discursiva. Partimos da idéia de que a identidade é produzida 
por relações interdiscursivas e por dizeres institucionalizados na memória discursiva. A partir dessa 
análise buscaremos encontrar os múltiplos efeitos de sentidos, revelando a relação linguagem e 
exterioridade e as relações de poder que se manifestam nos discursos. Como base teórica, 
utilizaremos a Análise do Discurso de linha Francesa, a partir das idéias de Michel Pêcheux, Jean-
Jacques Courtine, Michel Foucault sobre o discurso. A questão da identidade está embasada nos 
autores Stuart Hall, Tomaz Tadeu da Silva e Zigmunt Bauman. Realizaremos pesquisa bibliográfica 
para contextualizar a linha teórica e faremos amplo estudo da literatura popular para situá-la no 
leque de manifestações da cultura popular e, assim, justificar a escolha dos autores pesquisados. 
Neste trabalho, a poesia é vista como um enunciado discursivo e se oferece a múltiplas leituras da 
realidade sócio-cultural do Nordeste. Os sentidos são construídos pela articulação com outros 
discursos, principalmente o religioso e o político, gerando uma cadeia de relações interdiscursivas. 
A identidade nordestina é construída de acordo com a posição-sujeito assumida pelo enunciador, 
que enuncia de diferentes lugares a partir de condições de produção determinadas. Os dizeres 
produzidos constituem práticas discursivas que ora perpetuam estereótipos do Nordeste, ora 
desconstrói esses estereótipos, reforçando a ideia de que a identidade não é fixa.

Palavras-chave: Análise do Discurso, poesia popular, sentido, memória, identidade
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Programação  
 
18 de outubro de 2010 
 
14h:30min às 16h:30min – Reunião com o comitê de avaliação do VI SIC-UERN 
 
18h:30min – Afixação dos posteres 
Local: Ginásio Poliesportivo – Campus Central 
 
19h:00min às 21h:30min – Exposição dos trabalhos (poster)  
Local: Ginásio Poliesportivo 
 
19 de outubro de 2010 
 
Horário: 08h:00min às 09h:00min 
Local: Auditório da Faculdade de Educação Física - Campus Central 
 
Título: Microeletônica: Tecnologia Estratégica, Tecnologia Multidisciplinar 
 
Dr. Marcelo Soares Lubaszewski 
Professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRGS 
Diretor Presidente do CEITEC Associação Civil 
 
Horário: 09h:30min às 10h:30min 
Local: Auditório da Faculdade de Educação Física - Campus Central 
 
Título: Autoria de Artigo Científico: aspectos Práticos e Éticos 
 
Dr. Walter Araújo Zin 
Professor da UFRJ 
 
Horário: 14h:00min às 15h:00min 
Local: Auditório da Faculdade de Educação Física - Campus Central 
 
Título: Como Escrever um Artigo e Projeto para Publicação e Financiamento 
 
Dr. Walter Araújo Zin 
Professor da UFRJ 
 
19h:30min – Palestra de encerramento e entrega da premiação 
Local: Auditório da Faculdade de Serviço Social 
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