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CH001 - Estado da arte das dissertações sobre o professor na Região Centro-

Oeste 
 
 

Apresentador:  COSTA, Giselle Naves de Oliveira 
Orientador:  BERNARDES, Sueli Teresinha de Abreu 
Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: UNIUBE 
Órgão Financiador: FAPEMIG 
 

 
Este trabalho integra-se à pesquisa “A produção acadêmica sobre professores: estudo interinstitucional da 
Região Centro-Oeste”. O objetivo é mapear, analisar e discutir o estado da arte em relação à escolha do tema 
nas dissertações elaboradas nos Programas de Pós-Graduação em Educação das instituições: UFG, UnB, UFMS, 
UFMT, UFU e UNIUBE. Para isso, em uma abordagem quali-quantitativa, foram escolhidos e analisados 66 
trabalhos que investigaram a “formação de professores, a profissionalização e a prática docente”, o que 
abrangeu 20% das produções. Os dados foram coletados por meio de instrumentos desenvolvidos 

especificamente para essa pesquisa em forma de “ficha de análise”, de “ficha de aprofundamento” organizados 
em um banco de dados. Os resultados possibilitam responder perguntas como: quais os temas e os subtemas 
mais recorrentes e os ainda não suficientemente explorados na Região Centro-Oeste? Quais são os principais 
interlocutores entre os estudiosos/teóricos ao tematizar a formação, a prática docente e a profissionalização? 

Identificou-se que há uma significativa opção pela pesquisa sobre a prática docente na educação básica (35%). 
A formação de professores alcançou o nível intermediário de preferência (24%). Por outro lado, as questões 
sobre a profissionalização docente (11%) são as menos estudadas, o que, à primeira vista, pode parecer um 

paradoxo. No contexto pesquisado, os investigadores dialogam com autores contemporâneos, sobretudo os de 
uma linha crítica. Em diálogo com Bourdieu, considera-se que o sentido das escolhas temáticas não pertence ao 
sujeito que as realiza, mas ao sistema completo de relações, no campo no qual e pelo qual elas se efetivam. 
 
Palavras-chave: professor; região Centro-Oeste; prática docente; campo. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH002 - As representações sociais sobre a avaliação da aprendizagem, dos alunos 

do curso de Pedagogia EaD da Uniube 
 
 

Apresentador:  SILVA, Manoella Stein Nascimento 
Orientador:  VIEIRA, Vania Maria de Oliveira 
Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba (Uniube) 
Órgão Financiador: FAPEMIG 
 

 
As Representações Sociais de alunos do curso de Pedagogia a distância da Uniube, quanto à avaliação da 
aprendizagem é uma pesquisa procedente de um projeto maior - Aprendizagem em EaD, nos Cursos de 
Licenciaturas da Uniube -, em andamento desde 2008. Diante do objetivo geral desse projeto, - caracterizar a 
aprendizagem em EaD -, faz-se necessário também compreender como os alunos descrevem o processo de 
avaliação, e assim, identificar quais as Representações Sociais que eles estão construindo sobre a avaliação da 
aprendizagem. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que conta com pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Os procedimentos de coleta de dados incluem aplicação de um questionário e a 
técnica de grupo focal. Optamos pelo respaldo da teoria das Representações Sociais, explicitada por Moscovici 
(2003) e outros, por considerarmos esse estudo um instrumento teórico-metodológico que nos permite analisar 
os dados obtidos. São sujeitos dessa pesquisa, 212 alunos do curso de Pedagogia a distância da Uniube, dos 

Polos, Triângulo, Espírito Santo e Regional Triângulo Mineiro, que estão cursando as etapas finais em 2009 e 
2010. A pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados. Analisamos o Projeto Político Pedagógico do curso 
de Pedagogia e o Referencial de Qualidade da Educação proposto pelo MEC, referentes à avaliação da 

aprendizagem, - esses documentos propõem uma avaliação de caráter formativo. Realizamos leituras e 
seminários sobre os temas: educação a distância, avaliação da aprendizagem e Representações Sociais. 
Analisamos também algumas questões fechadas do questionário, tornando possível identificar o perfil dos 
alunos e dados referentes à avaliação da aprendizagem. Quanto ao perfil, constatamos que a maioria é do sexo 
feminino (98%) e são casados. Apenas 17% dos pais concluíram o ensino médio. A maioria (85%) considera a 
avaliação formativa e processual, enquanto (53%), um número também significativo, afirmam que a avaliação 

é classificatória, seletiva e excludente. Podemos observar uma incompatibilidade nos resultados apresentados. 
Apenas 15% poderiam ter dito que considera a avaliação classificatória, seletiva e excludente, já que 85% 
afirmam o contrário – formativa e processual. Isto nos leva a duas hipóteses, a primeira, - pode ser que os 
nossos respondentes não tenham familiaridades com os conceitos de avaliações que foram apresentados. A 
segunda, apropriando das análises já realizadas na pesquisa maior, sobre a aprendizagem dos alunos em EAD, 
do qual esse estudo é procedente, - é grande a ênfase dada pelos alunos na autoaprendizagem, na vontade de 

aprender e no papel central do aluno no processo. As afirmações que envolvem o esforço, a disciplina, a 

dedicação têm altos índices de concordância. 
 
Palavras-chave: educação a distância; avaliação da aprendizagem; representações sociais. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
 



 
 

 

 141 

CH003 - Observação do Estilo Mediacional de Educaodres da Educação Infantil 
 
 
Apresentador:  MAGALHÃES, Bruna Gontijo 
Orientador:  PEREIRA, Helena de Ornellas Sivieri 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A inserção da criança no ambiente escolar tem se consolidado cada vez mais cedo. Paralelamente, surge uma 
preocupação com os serviços oferecidos por instituições que atendem crianças na faixa etária correspondente a 
educação infantil e do mesmo modo com a formação de seus educadores. Muitos trabalhos nacionais e 

internacionais têm dedicado-se a esta questão. Este trabalho tem o objetivo de identificar a importância da 
atividade lúdica de faz-de-conta e da mediação na formação de educadores infantis, considerando para isso, a 
importância, no desenvolvimento infantil, da relação mediadora adulto-criança e da brincadeira (principal 
atividade nesta faixa etária). A fim de conhecer e avaliar os comportamentos mediacionais de educadores 
infantis, foram realizadas, em um Centro Municipal de Educação Infantil da cidade de Uberaba-MG, 
vídeogravações da interação de educadoras e crianças, sendo estas com idade entre 0 e 6 anos. A análise dos 
dados, a partir da utilização da Escala de Comportamentos Mediacionais de Educadores Infantis, de Vectore, 

forneceu indicativos sobre a freqüência dos comportamentos mediacionais, trabalhados pelo Programa de 
Intervenção Mediacional para um Educador mais Sensível (MISC), entre as educadoras em sua prática com as 
crianças. Através dos resultados encontrados, pode-se perceber que entre os comportamentos mediacionais 

avaliados, a Recompensa e a Mediação do Significado são comportamentos que se apresentam fracos entre os 
sujeitos, enquanto que a Regulação do Comportamento, a Focalização e a Expansão estão mais presentes, mas 
necessitam de intervenção. A discussão dos dados baseou-se em autores que consideram o desenvolvimento 

psicológico uma construção social. Sendo assim, a proposta do MISC se faz necessária tanto para o reforço das 
mediações que ocorrem em freqüência intermediária, quanto para a intervenção dos comportamentos que 
ocorrem em menor freqüência. 
 
Palavras-chave: formação de professores; mediação; educação infantil. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH004 - Perfil dos alunos da Licenciatura em Pedagogia na modalidade a 

distância na Uniube, e o seu processo de avaliação da aprendizagem 
 
 

Apresentador:  ALVES, Fernanda Ribeiro 
Orientador:  VIEIRA, Vânia Maria de Oliveira 
Bolsa: PIBIC-CNPq 

Demais Autores: SILVA, Manoella Stein Nascimento  
Instituição: Universidade de Uberaba 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE e FAPEMIG 

 
 
A pesquisa “Representações sociais dos alunos dos cursos de licenciaturas da UNIUBE, na modalidade à 
distância, sobre a avaliação”, no qual está inserido este plano de trabalho, é procedente de uma pesquisa 
“Guarda Chuva”- “Aprendizagem em EAD, nos cursos de licenciaturas da UNIUBE”, em andamento desde o 
início do primeiro semestre de 2008. Diante do objetivo geral da primeira pesquisa, - caracterizar a 
aprendizagem em EAD, sentimos a necessidade de compreender também como os alunos percebem o processo 

de avaliação na modalidade à distância, e assim, identificar quais as Representações Sociais que eles estão 
construindo acerca da avaliação. Nesta investigação, caracterizada por uma abordagem qualitativa, realizamos 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os procedimentos de coleta de dados incluíram a aplicação de 
um questionário e a técnica de grupo focal. Optamos pela Teoria das Representações Sociais como suporte 

teórico-metodológico e para isso apoiamos em Moscovici (1978 e 2003), Jodelet (2001) e Sá (2002). São 
sujeitos deste estudo, 212 alunos concluintes do curso de Pedagogia a distância, dos Polos: Triângulo (Araxá, 
Uberaba, Uberlândia); Espírito Santo (Cariacica, Colatina) e Regional Triângulo Mineiro (São Gotardo). Trata-se 

de uma pesquisa em andamento, na fase final da análise dos dados e já com possibilidades de verificar alguns 
resultados. Até o momento realizamos leituras e seminários acerca dos temas referentes à pesquisa, tais como: 
educação a distância, avaliação da aprendizagem e Representações Sociais. No que se refere à análise do 
Projeto Pedagógico do curso, pudemos verificar que sua proposta prevê uma avaliação processual e formativa. 
Quanto ao perfil dos alunos, a maioria advêm de famílias de baixo nível de escolaridade e de profissões pouco 
rentáveis. As análises demonstram também que os sujeitos estão construindo três representações sobre a 

avaliação. Duas com evidencias de ser a avaliação positiva e outra negativa. Estes dados mostram que a 
maioria, (73%) percebem a avaliação como uma atividade que auxilia a aprendizagem e o conhecimento. Já 
um grupo menor (27%) a percebe como uma atividade que segrega, pune e é desnecessária. Esperamos que a 
identificação dessas representações possam possibilitar reflexões sobre aspectos da formação de professores e 
da avaliação da aprendizagem na modalidade a distância. 
 

Palavras-chave: educação a distância; representações sociais; avaliação da aprendizagem. 

 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH005 - Perfil dos alunos da Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância na Uniube, e o seu processo de avaliação da aprendizagem 
 
 

Apresentador:  ALONSO, Caroline Moreira  
Orientador:  RESENDE, Marilene Ribeiro 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Uniube 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 
 

 
A Educação a Distância nos cursos de graduação é algo novo e está a exigir pesquisas e reflexões, 
especialmente a avaliação da aprendizagem que se constitui em uma preocupação e em um “nó” no campo 
educacional brasileiro.Neste plano de trabalho, referente ao primeiro ano da pesquisa, eram objetivos - realizar 
leituras bibliográficas atuais sobre os temas envolvidos; analisar documentos relativos à avaliação da 
aprendizagem; investigar o perfil dos alunos concluintes matriculados na modalidade EAD, no curso de 
Matemática da Uniube e investigar aspectos relacionados à avaliação da aprendizagem, visando identificar as 

representações sociais que os pesquisados estão construindo. Em coerência com esses objetivos, optamos por 
uma abordagem qualitativa, contando com aportes teórico-metodológicos da Teoria de Representações Sociais, 
com pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Utilizamos como instrumento um questionário, contendo 
questões abertas e questões fechadas, uma delas elaborada de acordo com uma escala Likert. O instrumento 

foi aplicado a alunos concluintes do curso de Matemática da Uniube, sendo 23 do pólo Espírito Santo (Colatina), 
10 do pólo Montes Claros e 12 de Timóteo, totalizando 45 respondentes.. A análise foi descritiva, contando com 
recursos do Excel para tabulação e apresentação dos dados e foi fundamentada em autores como Gatti, Belloni, 

Preti, dentre outros. Com relação ao perfil, os alunos são, em sua maioria do sexo feminino, 75%. Quanto à 
idade, 59% dos estudantes estão na faixa de 25 a 40 anos. Observa-se, ainda, que apenas 18% têm idade até 
24 anos. A maioria é casada e mora com esposa e filhos e tem uma renda mensal que não ultrapassa 6 salários 
mínimos vigente no pais na época da aplicação do questionário (R$ 415,00). Tanto as mães como os pais, em 
sua maioria, 60%, não têm sequer o Ensino Fundamental completo ou nunca frequentaram a escola e tem 
profissões de baixo prestígio social e salários. Essa constatação indica que os alunos que se dirigem para a 

docência advêm de famílias de baixa escolaridade. Mostra, por outro lado, que esse grupo de estudantes 
conseguiu chegar ao nível superior o que denota um processo de ascensão cultural. A maioria já atua no 
magistério, em escolas públicas, no Ensino Fundamental, ministrando aulas de matemática. Sobre a avaliaçã! o 
da aprendizagem, no projeto pedagógico do curso de matemática na modalidade a distância defende-se a 
avaliação contínua, gradual e formativa. Os resultados até agora apurados permitem-nos afirmar que os alunos 
concordam com esse modo de conceber a avaliação, embora haja um número não desprezível de alunos que 

discordam de que há coerência entre o conteúdo apresentado e o nível de complexidade das questões, como 

também que a avaliação permite verificar o que o aluno aprendeu e o que deve aprender. Como o projeto ainda 
está em andamento, as Representações Sociais ainda não serão apresentadas, pois houve a necessidades de 
ampliar a coleta de dados. 
 
Palavras-chave: formação de professores; educação a distância; avaliação da aprendizagem. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH006 - Escolha do tema e subtemas nas produções acadêmicas 
 
 
Apresentador:  GAMA, Maria Aparecida 
Orientador:  SILVA, Suemi Hamada Morais 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: UNIUBE 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 
 
O relatório parcial aqui apresentado está vinculado ao plano de trabalho “Escolha de temas e subtemas nas 
produções acadêmicas sobre os professores da educação básica no Programa de Mestrado em Educação da 

UNIUBE”, que se integra ao projeto “A produção acadêmica sobre o professor: um estudo interinstitucional da 
região centro-oeste – subprojeto da Universidade de Uberaba”. Participam deste projeto as universidades: UnB, 
UFG, UFMT, UFMS, UFU e UNIUBE. Em uma abordagem quali-quantitativa, o tipo de pesquisa escolhido foi o 
Estado da Arte. Para realizá-lo, após leitura e comentários do Projeto de Pesquisa Unificado, foi feito um 
levantamento das dissertações com foco no professor da educação básica e a seleção da dissertação a ser lida. 
O trabalho foi analisado por meio de uma Ficha de análise, instrumento desenvolvido pelo grupo de pesquisa 
interinstitucional. Os dados obtidos foram discutidos em seminários locais e um seminário regional, atividades 

do processo de construção da pesquisa comum a todas as equipes conveniadas. A tabulação dos dados foi 
efetivada simultaneamente aos estudos teóricos do referencial que embasa esta pesquisa. Inclui neste processo 
a socialização do conhecimento construído e para isso foram estudados e discutidos os procedimentos de 

elaboração de pôster e de artigo e sua submissão a comissões científicas de eventos e periódicos. Foi possível 
identificar que os temas investigados foram profissionalização e formação do professor; os subtemas 
abrangidos foram identidade docente e ensino fundamental; as concepções de educação e de professor 

apresentaram características de uma tendência crítica e o referencial teórico expressa essa mesma linha, com a 
predominância de autores contemporâneos. Na produção analisada, verificou-se, ainda, que o autor teve a 
intenção de aproximar-se da realidade vivida pelos docentes que atuavam há mais de quinze anos nas escolas 
Estaduais de Araxá MG. Para isso, o autor utilizou a história oral, realizando entrevistas e gravando os 
depoimentos sobre a história de como se tornaram professores e a qualidade de vida profissional, chegando à 
conclusão de que a docência não lhes proporciona qualidade de vida e a formação não abarca as questões de 
profissionalização. A socialização do trabalho envolveu a apresentação de um pôster no Encontro ANPED-Centro 

Oeste, no Seminário Regional de Psicologia, neste XI Seminário do PIBIC e um artigo encaminhado a um 
periódico da área de educação. É notório que a participação efetiva da bolsista nos encontros científicos tem 
proporcionado o contato com um mundo novo, permitindo um olhar reflexivo sobre a construção do 
conhecimento científico, oportunizando a experiência única de se fazer pesquisa em busca de possíveis e 

inovadoras respostas, assim como a construção de novas interrogações. 
 
Palavras-chave: estado da arte; professor de educação básica; profissionalização docente; formação de 

professores. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH007 - Quem é o aluno das Licenciaturas - EaD da Uniube e como ele descreve o 

seu processo de aprendizagem  
 
 

Apresentador:  SOUZA, Naiara Aparecida  
Orientador:  RESENDE, Marilene Ribeiro  
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE e FAPEMIG 
 

 
O presente relatório parcial, fruto do trabalho de Iniciação Científica, intitulado “Quem é o aluno das 
licenciaturas - EAD da Uniube e como ele descreve o seu processo de aprendizagem” tem como objetivo 
investigar o perfil dos alunos concluintes, na modalidade EaD, nos cursos de História, Letras-Inglês, Letras-
Espanhol, Matemática, Pedagogia e Química da Uniube. O projeto no qual se insere este plano tem ainda o 
objetivo de investigar como esses alunos descrevem o seu processo de aprendizagem. Optamos por uma 
abordagem qualitativa, utilizando pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A coleta dos dados, 

apresentados neste relatório parcial, foi feita por meio da aplicação de questionário. Neste estudo, 
fundamentamo-nos e dialogamos com pesquisadores como Belloni, Preti, Peters, Gatti e Barreto, Maia e Mattar. 
Quanto ao perfil, os alunos pesquisados, são, em sua maioria, do sexo feminino (em torno de 79%), estão 
acima da faixa etária em que normalmente os estudantes fazem um curso superior. Advém de famílias em que 

os pais têm pouca escolaridade e atuam em profissões que proporcionam baixos salários. A maioria dos alunos 
trabalha, estando há muito tempo no mercado de trabalho, sendo que 64% atuam na docência nos diferentes 
níveis de ensino, com um percentual maior no Ensino Fundamental, 48%. Apenas 32% afirmaram possuir 

algum curso superior, o que demonstra que eles exercem a docência sem a devida habilitação. A maioria mora 
com esposa e filhos e tem uma renda mensal que não ultrapassa 6 salários mínimos. Quanto à utilização do 
computador para a realização de trabalhos escolares, 68% afirmaram fazer uso. Esse último dado pode estar 
associado ao fato de que 21% dos alunos não possuem computador. 84% dos discentes lêem outros livros, 
além dos indicados pelo curso, e utilizam o jornal falado e a internet como meio para se manterem atualizados. 
O motivo da opção pela licenciatura está associado ao gosto pelo curso e ao mercado de trabalho, com 34% 

para ambas as opções, seguido pelo desejo de ser professor (24%). Quanto à escolha pela modalidade a 
distância, a maioria afirmou que, nessa modalidade, é possível conciliar família, trabalho e estudo. Desse modo, 
podemos afirmar que o perfil dos concluintes das licenciaturas na modalidade a distância da Uniube têm 
algumas características semelhantes às apresentadas por outros estudos, como o de Gatti e Barreto (2009), 
porém no que se refere aos aspectos socioeconômicos e de origem familiar, os pesquisados estão em condições 
inferiores às dos demais. Sendo assim, devemos estar vigilantes ao problema da qualidade que está atrelada 

não só aos fatores pessoais de cada aluno, mas também às políticas públicas para a formação de professores, 

às condições institucionais para a oferta de cursos nessa modalidade, ao atendimento e acompanhamento dos 
estudantes, para que a democratização de oportunidades se dê de fato. 
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Este trabalho constitui uma pesquisa teórica e bibliográfica, que faz parte de um projeto de pesquisa maior, 
cujo principal objetivo é aprofundar-se em conhecimentos da história da filosofia da educação, desde os tempos 
da Antiguidade Clássica até os tempos atuais, demonstrando as contribuições da reflexão filosófica ocidental 

para a teoria e a práxis educacional. No presente momento, está sendo feita uma abordagem do pensamento 
filosófico socrático, explicitando-se o seu contexto, bem como o contexto da educação antiga grega, 
contemporânea desse mesmo pensamento. Os objetivos específicos desta revisão de literatura são: buscar 
fundamentações teóricas em textos especializados que caracterizem as contribuições da filosofia para a 
pedagogia ao longo da história ocidental; investigar de qual maneira a filosofia educacional socrática tem 
influenciado a história da pedagogia ao longo dos tempos e, principalmente, no desenvolvimento da formação 
do pedagogo. Como suportes desta revisão de literatura estão sendo utilizados textos impressos e virtuais a 

partir dos quais estão sendo extraídos os elementos teóricos ou conceptuais relevantes aos propósitos desta 
pesquisa; dentre os autores consultados, tem-se: Cambi (1999), Jaeger (2010) e Manacorda (1996). O 
desenvolvimento desta pesquisa tem como base teórico-metodológica o materialismo histórico-dialético, em 

sua versão segundo o filósofo e sociólogo Lucien Goldmann (1913-1970). A opção por esse pensador  repousa 
no fato dele trabalhar simultaneamente com a contextualização histórica, a trajetória existencial e o 
pensamento de um autor qualquer, pois isso ofereceria uma compreensão mais ampla e profunda dos estudos 

em questão. Esta pesquisa está sendo operacionalizada através do recurso a categorias de análise de 
pensamento extraídas de Goldmann, tais como: “consciência real”, “consciência possível”, “essência concreta”, 
“forma”, “expressão”... O trabalho realizado até o presente momento mostra a evolução ou o desenvolvimento 
da educação na Antiguidade, tratando, especificamente, das idéias filosóficas e educacionais propostas por 
Sócrates, as quais se têm mostrado influentes ao longo das eras, atingindo até os dias atuais, considerando-se 
que a filosofia socrática, centrada na construção de perguntas, é uma contribuição teórica muito significativa 
para o desenvolvimento do trabalho do educador, cujo papel atual está mais para a instigação ao 

questionamento. Pode-se afirmar, por enquanto, que esta pesquisa oferece contribuições no sentido de 
aproximar filosofia e educação, dado o pioneirismo do socratismo no sentido de propor uma aliança entre o 
filosofar e o educar, ou mesmo identificar filosofia com educação. 
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Adepta da metodologia Freireana, este trabalho objetiva refletir sobre as palavras desse autor quando, em sua 

obra “Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar” (1997, p.20), não apenas propõe que saibamos ler 
o mundo, como relaciona essa postura ao ato de ensinar e aprender, sendo estas ações dadas de forma 
concomitante, uma vez que “ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do 
objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito 
do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar criar a compreensão do lido”. Através do 
método de observação e depois leitura lúdica, conseguimos alçar a prontidão cognitiva da criança, onde estudar 
com arte, ler criar para chegar ao mundo real inovando momentos que superam a desatenção e desinteresse 

causadores do déficit de leitura. Os alunos e nosso objeto de estudo – a leitura - conseguiram uma 
compreensão crítica  na mesma que não ficou na decodificação das palavras, mas se estende à compreensão de 
ler o mundo à sua volta de forma consciente não só através das palavras, mas pelas entrelinhas e 
contextualizando de forma precisa. Lembrando que nossas expectativas foram atingidas, havendo uma melhora 

significativa de leitura das crianças, lembrando que toda acomodação de conhecimentos só ocorre após a 
assimilação das informações recebidas. Assim observamos que a ludicidade na leitura promove a qualidade da 
leitura, completando a capacidade de ler e compreender da criança. Encerramos nossas reflexões com uma 

frase de Freire, proferida no discurso realizado na Universidade de Recife em 1962 e resgatada pela UNESCO 
(1991), afirmando que “professor alfabetizador é mais que ensinar abc, é saber caminhar sobre pedras tal qual 
um jardineiro e colher as rosas da educação, ver cada rosto a sua frente libertos da solidão chamada 
analfabetismo, sentindo o prazer da leitura libertadora, comunicativa que o transforma de ser não humanizado 
em ser humanizado, ético e cidadão”. Assim nossas observações e aplicação de leituras lúdicas chegaram ao 
resultado esperado: crianças com leitura proeficiente e capazes de contextualizar e reproduzir com autonomia 

de entendimentos. Portanto, que nós, educadores, saibamos trilhar esse caminho e ver nossos educandos 
libertos e construtores de sua própria história, sempre buscando parcerias entre colegas, direção, especialistas 
família e comunidade escolar para atingirmos nossos objetivos. Embora sabendo que cada criança é um 
universo e a educação é a construção desta como cidadão deve-se  estar sempre atento e pronto a  mediar 
novas situações que acompanhe o progresso educacional do mundo atual, permitindo a formação do ser em 
plenitude e não apenas treinar profissional para o trabalho. 
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O presente trabalho discute os dados obtidos com a análise das teses e dissertações desenvolvidas por três 
universidades da região Nordeste, em Programas de Pós-Graduação em Educação, defendidas no período de 

1999 à 2008. Os dados constituem parte do projeto “Pesquisa e formação de professores: contribuições para a 
construção de um campo conceitual-prático da pesquisa-formação”, desenvolvido com o apoio financeiro do 
CNPQ e da FAPEMIG. Buscamos identificar as pesquisas sobre formação de professores que propunham 
intervenção. Através da leitura dos resumos e/ou dos trabalhos completos analisamos as palavras-chaves, 
concepções e autores referenciados tanto para a metodologia das pesquisas desenvolvidas, quanto para os 
processos de formação de professores por elas desencadeados. Dos 497 trabalhos analisados na Região 

Nordeste, 62 constituíram-se em pesquisas sobre formação e apenas 4 foram de intervenção, ou seja, somente 

0,80%. Considerando o total de trabalhos levantados, a universidade que teve maior produção de trabalhos 
sobre formação com intervenção foi a UFBA com 1,31%, em oposição a UFAL que não apresentou nenhum. As 
palavras chaves com os maiores percentuais na região Nordeste foram educação á distancia, formação e 
formação continuada, todas com percentual de 17,64%. Tratando-se das metodologias utilizadas para o 
desenvolvimento das pesquisas, a pesquisa-formação, pesquisa etnográfica e etnopesquisa-formação tiveram 
um percentual de 25%. Macedo (25%), Ludke e André (16%), Barbier (16%) foram os autores mais 
referenciados para a metodologia, enquanto, os autores referenciados para formação de professores foram 

citados apenas uma vez cada, como por exemplo, Santos. Com relação ao! s processos formativos propostos 
pelos pesquisadores nos trabalhos da região Nordeste, 3 trabalhos realizaram o processo formativos através de 
encontros coletivos (75%) e um utilizou um curso de formação on line. De modo geral, através desses 
processos formativos, os professores participantes obtiveram aprendizagens significativas para a sua pratica 
profissional, além de perceber a necessidade de perceber a formação docente com um novo olhar. Desse modo, 
um número muito pequeno dessas pesquisas fizeram intervenções que podem colaborar significativamente para 

a mudança da atividade docente. Isso porque pressupomos que apenas no momento em que os métodos de 
formação de professores se modificarem, passando a relevar o cotidiano e as necessidades reais dos docentes, 
haverá uma modificação concomitante na atividade prática dos professores e na estruturação da consciência 
dos mesmos, acarretando o surgimento de novas necessidades e de novos conhecimentos. 
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O presente trabalho, parte do projeto “Pesquisa e formação de professores: contribuições para a construção de 
um campo conceitual-prático da pesquisa-formação”, desenvolvido com o apoio financeiro do CNPQ e da 
FAPEMIG, objetiva apresentar os dados obtidos com a análise das teses e das dissertações defendidas em três 
programas de Pós-graduação em Educação da região Norte, no período de 1999 a 2008. Para isso identificamos 
as pesquisas sobre formação de professores que propunham intervenção. Através da análise dessas pesquisas 

observamos concepções e autores referenciados para a metodologia e para os processos de formação de 
professores por elas desencadeados, além de fazermos um estudo das pesquisas mediante um levantamento 
de suas palavras-chave, da análise dos processos formativos e dos resultados apresentados por estes. Dos 258 
trabalhos analisados na região Norte, 47 eram sobre formação de professores e destes, apenas 7 consistiam 

em pesquisas de intervenção que propunham desencadear processos formativos junto a professores. 
Considerando o total de trabalhos levantados, a única universidade que apresentou trabalhos sobre formação 
com intervenção foi a UFRN. As palavras chaves com os maiores percentuais na região Norte foram formação 

(19%), saberes docentes (16%) e matemática (9%). Para realizar uma análise significativa da metodologia, 
das concepções de formação utilizadas pelos autores dos trabalhos, dos processos formativos e seus 
resultados, tomamos como base apenas os trabalhos completos que estavam disponíveis, ou seja, 6. 
Considerando as metodologias utilizadas pelas pesquisas, verificamos que a “pesquisa colaborativa” foi a mais 
empregada seguida da pesquisa-ação na perspectiva colaborativa, investigação-ação e da pesq! uisa 
participante. Tratando-se dos autores referenciados para metodologia nesses trabalhos, observamos que os 

autores mais citados foram pereira e Kemmis. Já em relação à formação de professores, todos os autores foram 
citados apenas uma vez, tais como: Pinheiro e Paulo Freira. Com relação aos processos formativos propostos 
pelos pesquisadores nos trabalhos da região Norte, verificamos que todos os trabalhos fizeram intervenções 
através de encontros de formação com os professores, porém cada um com um foco distinto. Enfim, os 
resultados obtidos com os processos de formação foram positivos, possibilitando, por exemplo, o 
redimensionamento da prática reflexiva dos educadores e a ampliação do nível de habilidade dos professores 

para planejar situações de ensino. Entretanto, apenas 14,89% dos trabalhos analisados propuseram processos 

formativos com intervenção, revelando uma contribuição ainda pequena dos trabalhos que consideram a 
atividade prática do docente e a reflexão do cotidiano escolar no processo de formação de professores. 
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O trabalho tem como propósito apresentar a pesquisa interinstitucional, em andamento, realizada nos 
Programas de Pós-Graduação em Educação do Centro Oeste. O levantamento encontra-se em fase final de 
leitura das dissertações e preenchimento das fichas. A partir dos dados coletados, serão construídas análises, 
buscando enfocar aspectos de seus discursos, que revelem as tendências e relevância ou não para a educação 
da produção universitária, objetivando, principalmente, a valorização profissional do professor. Das 

dissertações, após leitura integral e preenchimento da ficha de análise, procedemos à nova leitura do 
quantitativo correspondente a 20 por cento, totalizando 11 dissertações para serem aprofundadas em temas, 
referencial teórico, tipo de pesquisa e método. Considerando os resultados e as principais características da 
concepção crítica de educação, que alcançou notoriedade nas dissertações defendidas nos seis Programas de 

Pós-Graduação em Educação da região Centro-Oeste, podemos afirmar que as pesquisas desenvolvidas, entre 
1999 e 2005, atribuem à práxis educativa a importante tarefa de promover a transformação social e cultural, a 
democracia e a cidadania. Nessas dissertações procura-se evidenciar que a educação, mediada pelas relações 

sócio-históricas, é um fenômeno a ser explicado e compreendido por perspectivas que articulam a totalidade 
daquilo que acontece no universo da escola. 
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Neste estudo apresentam-se os referenciais teóricos que fundamentaram as dissertações defendidas nos 
programas de Pós-Graduação em Educação do Centro-Oeste brasileiro, entre 1999 e 2005. Numa investigação 
científica em educação, os referenciais teóricos estabelecem a relação entre o problema da pesquisa, a forma 
como se pensa explorá-lo e os resultados esperados, situando o trabalho numa determinada maneira de 
enfocar a questão. Ao explicitá-los o pesquisador expõe a concepção que lhe orientou nas observações, 

reflexões, análises e interpretações.A maioria das dissertações consideradas toma a concepção crítica de 
educação, fundada no pensamento dialético, como base para a compreensão do fenômeno educativo, 
evidenciando uma preocupação recorrente com a contextualização sócio-histórica, bem como a crença na 
possibilidade de que transformações na escola possam se articular a transformações na sociedade. Ao iniciar o 

século XXI, a pesquisa educacional brasileira dava, portanto, fortes sinais de que havia encontrado o caminho 
para ultrapassar as análises reducionistas do fenômeno educativo. As abordagens críticas acompanhavam uma 
evolução que, na época, se observava no campo da teoria educacional, conduzindo os estudos para análises 

mais integradoras. Tais pressupostos confirmam os resultados alcançados neste estudo. 
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A pesquisa intitulada Leitura digital: implicações para pesquisa escolar, financiada pela FAPEMIG (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais), tem o objetivo de investigar a leitura em ambiante virtual para 
a realização de pesquisas escolares. O texto apresentará a descrição das observações, resultantes de pesquisa-
ação, e sua respectiva análise, cuja referência são os estudos pautados na perspectiva marxista. Será 
apresentado neste texto, um recorte dos dados coletados na pesquisa, com alunos de 4ª série do Ensino 
Fundamental em uma escola pública municipal da cidade de Uberlândia. Os dados gerados no ambiente da sala 

de informática, foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de 2009, por duas horas semanais 
com oito alunos que se encontravam em período extra-escolar para realização das atividades previstas pelo 
projeto. Foi analisado o resultado de uma atividade específica, ! ensinada pelo pequisador e por duas bolsistas 
referente ao comportamento do leitor diante textos on-line captados na WWW e sites específicos. Durante o 

projeto, na medida em que desenvolvíamos as atividades de ensino, fazíamos o registro dos dados coletados ao 
gravar falas e diálogos produzidos na “roda”, momento de conversar com os sujeitos sobre suas impressões em 
relação às ferramentas utilizadas naquele encontro. Para melhor cumprir nosso objetivo os alunos passaram 

por experiências de busca e uso da internet em toda sua potencialidade e, posteriormente, experiências de 
formatação e de produção de textos. O computador é usado pela maioria das pessoas para obter acesso a 
internet. Com os sujeitos do projeto essa afirmação se mostrou evidente. Nas declarações obtidas através das 
entrevistas é unânime a forma com que todos usam a internet: acessando o ORKUT, e especificamente os 
meninos a utilizam, também, para jogos. A partir desta informação ficou claro que os sujeitos não sabem a 
diferença entre e-mail, ORKUT, link, e a necessidade de compreender a importância das palavras- chave como 

instrumento que auxilia a busca on-line. Além disso, os sujeitos acreditam que as páginas da internet são 
numeradas como livros impressos, como pode ser constatado pelo diálogo. É possível perceber que os sujeitos 
veem a tela do monitor como página e não a página virtual que pode ser rolada. Fato este que limita muitas 
vezes a leitura completa de um texto, o sujeito emprega uma estratégia usada na leitura do material impresso 
para a leitura na tela. As conclusões indicam que, apesar de terem aulas semanais de informática, os alunos 
não aprendem como usar todo o potencial dos instrumentos de busca disponíveis na internet, porque estão 

acostumados a obedecer às orientações para acessar apenas sites indicados pela professora, ou a fazer uso de 

softwares pedagógicos. Por essas razões, os alunos apresentam baixo desempenho ao buscarem informações 
precisas para as pesquisas escolares que a eles são solicitadas. 
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A partir da investigação realizada no âmbito do projeto "Lugares, Tempos, Saberes e Métodos de Ensino da 
Disciplina História da Educação na Formação de Professores no Brasil Contemporâneo (1930-2000)", 
coordenado pelo Prof. Dr. Décio Gatti Júnior e, com o apoio do CNPq e FAPEMIG, este trabalho tem por objetivo 
apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida no período de out/2007 a jul/2010. A análise foi realizada 
através da coleta de planos de ensino, levantamento bibliográfico, manuais utilizados, currículo de docentes e 
outros materiais relacionados ao oferecimento e realização da disciplina de 55 cursos de Pedagogia de todo 

Brasil, resultando no total de 124 disciplinas analisadas. Foram objetos de análise, a denominação; os objetivos 
do ensino; o perfil docente; a bibliografia e a seleção de conteúdos; para então, introduzir as categorias 
presença e formas de organização, em que foram analisados o regime de oferecimento; a carga horária 
definida para a disciplina; as ementas dos programas e as formas de oferta. Por sua vez, destaca-se que esta 

pesquisa se insere na perspectiva da história das disciplinas escolares. Pode-se identificar na investigação 
realizada, que a disciplina História da Educação transita entre a consolidação e a subsistência nos currículos de 
formação de professores. No entanto, são muitos os elementos que podem influenciar na situação da disciplina, 

por isso, foram eleitas quatro situações possíveis para identificação: Consolidação, Estabilização, 
Secundarização e Subsistência. É importante destacar que não foi objetivo em nenhum momento, a finalidade 
de classificar ou julgar a disciplina História da Educação nas 55 instituições pesquisas, pelo contrário, estas em 
muito contribuíram para um estudo amplo sobre o ensino de História da Educação no Brasil. Portanto, ao 
propor a análise quanto à situação da disciplina (consolidada; secundarizada; estável; e, subsistente), 
pretende-se explorar as condições e caminhos responsáveis pela indicação em uma ou outra situação, 

respeitando as particularidades de cada curso. Por fim, pode-se dizer que a pluralidade que ocorre na disciplina 
História da Educação nos cursos de Pedagogia pode ser o caminho a garantir a sua presença e a sua renovação, 
com a preocupação de “[...] pensar no justo equilíbrio entre inovação e tradição e [deixando] de considerar que 
a novidade é, por si só, positiva e benéfica para a formação.” (FARIA FILHO e RODRIGUES, 2003).! Assim, a 
disciplina se aproximaria e dialogaria com os outros componentes do currículo com a finalidade de contribuir 
efetivamente à formação dos professores. Um passo importante é trazer a atividade de pesquisa, que tanto 

contribui para o campo da História da Educação para a Graduação, traduzida em incentivos à iniciação científica 

e, estabelecer ou estreitar a relação Graduação/Pós-Graduação a fim de fazer chegar ao ensino, as conquistas 
da investigação científica. 
 
Palavras-chave: ensino; história das disciplinas; história da educação. 
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CH016 - Breve estudo da Linguaguem Jurídica estudada no Juizado Especial de 

Uberaba à luz dos Pricípios Constitucionais do Processo 
 
 

Apresentador:  ALMEIDA, Lorena Helena de  
Orientador:  HILLESHEIM, Mara Cristina Piolla  
Instituição: Uniube 

 
 
Baseando-se na Constituição Federal de 1988, a presente pesquisa visa a demonstrar que, no Direito, há uma 

característica da linguagem que difere de muitas outras ciências: a aplicação de uma linguagem culta com 
termos técnicos necessários ao exercício da profissão. Contudo, às vezes, há, nessa linguagem, um excesso de 
eruditismo desnecessário quando extrapola o contexto profissional. Desse modo, este estudo analisa a 
simplificação, um dos princípios do Juizado Especial Federal, que por sua vez, tem que estar presente tanto na 
área processual (celeridade), como também, na simplificação da linguagem. A presente pesquisa realizada com 
técnicas de documentação indireta (bibliografia) e direta (entrevistas), à luz do método monográfico, que 
moustrou um estudo profundo sobre os princípios processuais, presentes na Constituição Federal de 1988, no 

que diz respeito ao Juizado Especial Federal. Por meio da técnica de pesquisa exploratória, de observação 
intensiva, as entrevistas realizadas foram analisadas com fundamento na tese defendida no presente trabalho 
de conclusão de Curso, tal seja, a simplificação de linguagem jurídica.. Na pesquisa, também, foi desenvolvido 
um pensamento lógico sobre a eficácia da linguagem oral e escrita no Juizado Especial Federal em Uberaba, 

baseando-se nas entrevistas concedidas. Na primeira fase da pesquisa encontram-se fundamentos teóricos 
sobre princípios constitucionais do processo no Juizado Especial Federal. Na segunda parte, aparecem análises 
de entrevistas realizadas, para poder ou não constatar se há ou não eficácia dos princípios constitucionais no 

Juizado Especial Federal em Uberaba. Já no que tange aos anexos desta pesquisa, estes são formados por 
entrevistas e fotos do Juizado Especial Federal em Uberaba. O objetivo principal dos Juizados Especiais Federais 
o intuito principal concentra-se na celeridade processual e, dentro dessa ideia, haveria os demais princípios 
norteadores, tais como: oralidade, informalidade, economia processual e o estudado, o princípio da simplicidade 
na linguagem jurídica. Essa simplificação da linguagem surgiu, também, nos Juizados Especiais a fim de 
aproximar a pessoa (autora da ação) com o juiz (representante do Estado) quebrando, assim, a complexidade 

presente na linguagem jurídica. Entretanto, a simplificação da linguagem jurídica, até hoje, não conseguiu ser 
efetivada, quer pelos advogados ao recorrerem sempre ao discurso jurídico empregado na da Justiça comum 
ou, até mesmo, por conta dos magistrados ao proferirem a sentença dentro da formalidade erudita que 
extrapola o bom senso de uma linguagem jurídica eficiente e eficaz porque simplificada. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal; Simplificação; Juizado Especial Federal. 
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CH017 - A estrutura política na Constituição de 1988: análise comparada com as 

constituições francesa, alemã, dos estados unidos da américa, portuguesa e com 
as regras básicas da realidade britânica 
 
 
Apresentador:  LACERDA, Andréia Rosa  
Orientador:  FABRI, Andréa Queiroz 

Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
 

 
A política faz parte da estruturação da vida e, como as relações se tornam complexas, ela norteia a estrutura 
do estado que, por sua vez, se materizaliza na Constituição da República de 1988, bem como suas alterações, 
utilizando-se de outras realidades políticas estruturadas respectivamente em suas constituições, adequando-as 
à realidade e ao modelo aplicado no brasil. Ademais, torna-se fundamental abranger os temas Parlamentarismo 
x Presidencialismo; Ditadura x Demcoracia; Esstado Unitário x Federação x Estado Regional; Votar x Ser 

votado; República x Monarquia. com relação à estrutura política nas constituições em voga, serão dedicados 
capítulos especiais, em comparação com a Constituição da República de 1988, e ainda o Sistema Eleitoral 
Brasileiro, que contará com uma digressão histórica. O estudo considera que a teoria da política não é 
completa, o que é comprovado à medida que alcança a realidade, pois fricções são apresentadas, surgindo 
diferentes pontos de vista a respeito de uma realidade que se modifica. A teoria política constitui, então, uma 
contradição entre os procedimentos tradicionais e as necessidades da situação. a distribuição do poder e de 

bens, conforme institucionalizado, influencia numa sociedade, sendo o regime político definido pelo próprio 

"poder", pela forma como é exercido, como são escolhidos os representantes do povo e como há a justificação 
do exercício do poder. Dessa forma, a comparação das constituições em análise, nesta pesquisa, possibilita o 
aprimoramento da estrutura política na Constituição Federal de 1988, objetivando sanar as possíveis 
deficiências em nosso sistema de poder, o que é viabilizado também pela adequação das vivências externas à 
realidade e à história brasileira. A pesquisa bibliográfica e de aspecto comparativo contribui para a formação 
científica do aluno à medida que envolve a análise de situações alienígenas e tenta aproveitá-las. Com as 
devidas adequações, para aprimorar a realidade nacional. Ademais, desenvolve no orientando a capacidade 

crítico-científica essencial para a formação de um investigador. O sistema parlamentar permite um maior 
controle por parte da população sobre o governo e parlamento. Assim, deveria ser apresentada uma emenda a 
Constituição 1988 sobre implementação do parlamentarismo no Brasil. Em face deste estudo, no qual foi 
analisada toda a trajetória polítca em nosso país, puderam ser verificadas as deficiências que persistem em 
nossa estrutura política. Para se chegar a esta conclusão, foi feito estudo comparado com as constituições 
francesa, alemã, dos estados unidos da américa, portuguesa e as regras básicas da britânica, pelo qual ficou 

demonstrado que o sistema parlamentar adotado na frança é mais eficiente destes e, portanto, mais eficaz do 
que o nosso sistema presidencialista. Dessa forma, a implementação do sistema parlamentarista no brasil, nos 
moldes do adotado pela França, seria o mais conveniente, ainda que com as adaptações necessárias a nossa 
realidade. 
 
Palavras-chave: constituição; estrutura política; emenda parlamentar. 
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CH018 - O procedimento de nexo causal regulado pela Orientação Interna nº 

200/2008 do Instituto Nacional da Seguridade Social 
 
 

Apresentador:  TOLEDO, Ana Claudia Ribeiro 
Orientador:  HILLESHEIM, Mara Cristina Piolla 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
O presente trabalho, que tem como tema “O procedimento de nexo causal regulado pela Orientação Interna nº 

200/2008 do Instituto Nacional da Seguridade Social”, foi realizado entre dezembro de 2009 e maio de 2010, 
como parte dos requisitos obrigatórios da Universidade de Uberaba para conclusão do curso de Direito e 
obtenção do título de Bacharel. Para elaboração do texto utiliza-se a técnica hipotético-dedutiva, que analisa se 
as normas internas para caracterização e descaracterização do acidente de trabalho são devidamente 
conhecidas e entendidas pelos interessados, e o método de pesquisa exploratória, para exprimir maior 
familiaridade com o tema, e explicativa, que demonstra os fatores e determinam a ocorrência dos fenômenos. 
As informações são retiradas de materiais já elaborados, tais como, livros, códigos e leis, sendo, então, este o 

procedimento técnico adotado. Tal estudo explica o procedimento e a tramitação da Contestação do Nexo 
Técnico Epidemiológico, aplicável aos benefícios de auxílio doença por acidente de trabalho para transformá-los 
em auxílio doença previdenciário. De forma geral, abordam-se os seguintes temas: a seguridade social; o 
histórico da seguridade social no Brasil e no mundo; os aspectos constitucionais da seguridade social; os 

benefícios concedidos e mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social; o benefício de auxílio doença e suas 
espécies; o acidente de trabalho; e o conceito e tramitação do procedimento de Contestação do Nexo Técnico 
Epidemiológico, de acordo com a Orientação Interna nº 200/2008. Em suma, o presente trabalho, apresenta o 

procedimento administrativo de Contestação do Nexo Causal, regulado pela Orientação Interna nº 200/2008 do 
Instituto Nacional da Seguridade Social, e utilizada pelos empregadores para tentar desclassificar o 
reconhecimento, administrativo, de acidente de trabalho do segurado. Saliente-se que este estudo não foi feito 
para analisar assunto polêmico, mas apenas para explicar um procedimento importante e que não é muito 
utilizado pelos operadores do Direito. 
 

Palavras-chave: Previdência Social; Auxílio Doença por Acidente de Trabalho; Contestação do Nexo Causal. 
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CH019 - A Constitucionalidade da adoção por casais homoafetivos 
 
 
Apresentador:  CARDOSO, Aloisio Antonio  
Orientador:  SICÍLIA, Cláudia Beatriz  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso trata do tema da adoção por casais homoafetivos. O estudo do 
tema foi desenvolvido com base em materiais já existentes tais como: livros, artigos científicos, em mídia 
impressa e virtual, bem como, periódicos, dentre outros. Este trabalho lançou mão do método dedutivo para 
analisar as leis existentes partindo do rechaçamento que os casais homoafetivos sofrem, comprovando que a 

adoção por eles se faz tão legítima quanto a por casais heterossexuais, demonstrando-se as contradições legais 
e, também, os entendimentos que contrapõem com o Estado Democrático de Direito. Para a dissertação dessa 
monografia utilizou-se, também, o método histórico, analisando os diferentes conceitos, no que tange ao 
Direito de Família, ao longo do caminhar da sociedade e a partir do advento da Constituição Brasileira de 1988, 
e o método de documentação indireta no que concerne ao ramo do Direito de Família, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e ainda, a nova Lei de Adoção (12.010/2009) e uma breve abordagem psicológica para 
demonstrar que não há prejuízos para o menor que é inserido numa família onde se tenha como pais, pessoas 

do mesmo sexo. Para demonstrar a dificuldade dos casais homoafetivos em relação aos heterossexuais, no que 
se refere a adoção, fez-se o uso do método comparativo, averiguando as dicotomias e dificuldades existentes, 
tanto sociais quanto jurídicas. Para se falar de adoção por casais homoafetivos, faz-se mister dizer que não há 

previsão expressa para que se efetive a adoção por tais casais. No entanto, não é porque existe tal omissão na 
lei, que não se pode adotar, pois, é uma relação importante no mundo jurídico produzindo consequências, 
sendo cabível a tutela jurídica. Como ficou demonstrado, psicologicamente não há prejuízo para o adotado, 

entende-se que a adoção por pares homossexuais é totalmente possível, vez que há estudos que afirmam 
não existir prejuízo algum para o menor, muito pelo contrário. Juridicamente também é possível, vez que 
embora haja a omissão do legislador em disciplinar tal situação, não há na Constituição Federal a proibição, 
sendo assim, a negativa da adoção, caso haja, é infundada. Diante dos princípios constitucionais, tais como o 
da Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade, Liberdade, Afetividade e Melhor Interesse no Menor, é fácil 
vislumbrar a adoção pelos casais homoafetivos. Assim, hoje, é factível a adoção por casais homoafetivos em 
prol do Maior interesse do Menor. No entanto, tenta-se demonstrar que é totalmente factível a adoção por essa 

minoria, pois se assim não for, estará indo de encontro ao princípio da Isonomia, e ainda mais, o da 
Afetividade, o da Dignidade da Pessoa Humana e o do Melhor Interesse do Menor, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Direito de Família; adoção; casais homoafetivos. 
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CH020 - O poder midiático e o fascínio do reality show em detrimento do princípio 

da dignidade humana: uma perspectiva constitucional 
 
 

Apresentador:  MELO, Mariana de Melo e 
Orientador:  HILLESHEIM, Mara Cristina Piolla 
Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador:  
 
 

O presente estudo foi realizado entre dezembro de 2009 e maio de 2010.Esta pesquisa investiga o fenômeno 
do reality show na sociedade brasileira, observa a influência e o fascínio da mídia nos indivíduos e questiona a 
relativização dos princípios fundamentais nessa modalidade de relação.Examina-se, ainda, a omissão estatal 
sob diferentes primas e apontam-se hipóteses que, em tese, explicariam esta ausência de intervenção. A 
Constituição Federal é o parâmetro para a realização deste trabalho e, como Lei fundamental e suprema da 
República Federativa do Brasil, também deve ser variável imprescindível para se apreciar a validade das demais 
espécies normativas. Para a realização do estudo utiliza-se da pesquisa do tipo estudo de caso. Realizou-se a 

observação intensiva para a obtenção de determinados aspectos da realidade; da análise histórica dos reality 
shows no Brasil; do estudo dos princípios individuais e da dignidade da pessoa humana e a influência destes 
nas relações privadas. A observação intensiva configura-se como uma técnica de observação direta da 
realidade a ser pesquisada. No caso dos reality shows, deu-se com a observação de programas exibidos pelas 

emissoras de televisão à época da pesquisa e, também, pela análise de materias publicados a respeito do 
espetáculo. Observou-se que em prol do crescimento econômico, as emissoras de televisão estimulam o 
mercado consumista e a coisificação do ser humano. Assim, permitem a violação dos direitos fundamentais, 

abusando da liberdade de programação que lhes é conferida pelo instituto da concessão pública, com a 
finalidade de atrair telespectadores ávidos pela espionagem da vida alheia privada, justificando a conduta, que 
extrapola os limites do razoável, pela suposta transformação de conceitos da realidade atual. Utilizando-se do 
argumento de censura, o que é repudiado por qualquer cidadão, seja ele consciente ou mesmo alienado, os 
meios televisivos exibem qualquer formato de programação, desviando-se de sua função principal que se 
configura na informação e na cultura. A presente pesquisa analisa todos estes aspectos mencionados sob uma 

perspectiva constitucional. A discussão gira em torno da imposição cultural atual dos reality shows e analisa o 
fascínio causado por estes nos indivíduos. Por fim, conclui-se que mesmo nas relações privadas, o parâmetro 
deve ser constitucional, uma vez que as leis não existem em si mesmas, elas fazem parte de um todo e 
merecem ser analisadas de forma contextualizada. Os programas de reality shows, em sua maioria, exibem 
cenas de afrontas aos direitos fundamentais, por essa razão, é necessário o olhar crítico e não apenas 
consumista do telespectador com relação ao espetáculo. Senão, esse entretenimento pode empobrecer ainda 

mais a cultura brasileira que já é tão carente de conhecimentos quanto aos seus direitos. A mídia deslumbra e 

cativa o receptor de sua mensagem, de modo que, incute a cultura de indignidade nos seres, sem que isso seja 
percep! tível e, mesmo se o for, que seja encarado com normalidade. A memória constitucional, aos poucos, 
está sendo apagada. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal; dignidade humana; reality show. 
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CH021 - O direito e a mídia impressa na cidade de Uberaba 
 
 
Apresentador:  FRANCISCO, Jefferson Fernando de Oliveira 
Orientador:  HILLESHEIM, Mara Cristina Piolla 

Demais Autores: DA SILVA, Daniella Fernandes 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
O presente trabalho de iniciação científica, refere-se à especulação direcionada ao desvelamento dos fatores 
fundamentais da relação existente entre os sistemas jurídico e midiático. A relevância do assunto evidencia-se 
na importância pragmática ínsita ao tema, posto que, cotidianamente são perceptíveis os efeitos condicionantes 

das incursões midiático-comunicativas voltadas à expressão da factualidade jurídica. Valendo-se da 
metodologia bibliográfico-descritiva, os pesquisadores delegaram intensa e equivalente atenção, tanto às 
matérias de cunho jurídico veiculadas nos principais periódicos impressos da cidade que nomeia o trabalho, 
quanto à produção bibliográfica técnica voltada a temática escolhida. Dentre os resultados obtidos, destaca-se 
a constatação de que realmente ocorre interdependência entre Direito e Mídia, tal relação de interação 
apresenta aspectos particularíssimos que por certo não foram totalmente esmiuçados durante esta pesquisa. A 
pretensão do projeto, que se tornou artigo e que caminha para transformar-se numa argüição mais 

pormenorizada (e extensa), nunca foi a de esgotar o tema, incitando proposições “absolutas” e incontestes, 
mas, sobretudo, intentou-se nesta investida acadêmica trazer a lume a relevância do objeto multifocal 
observado (Direito-Comunicação) com o fito de estruturar uma linha de raciocínio, que a seu turno, terá o 

devido reconhecimento. No transcurso das discussões advindas da problematização idealizada, pode-se 
concluir, principalmente, que a comunicação (concebida como principal característica da manifestação humana 
fenomenologicamente considerada), que se serve da mídia como fundamental aparato instrumental, direciona-

se à difusão de informações respectivas ao Direito e, nesse sentido, engendra distorções concernentes à 
essência do sistema jurídico, destarte, privilegia a divulgação da aparência da facticidade jurídica, desse modo, 
contribuindo para um equívoco social acerca da “verdade do Direito”. Porém, a própria construção jurídica que 
depende, sobretudo da participação dos membros da sociedade (alvos das investidas comunicativo-midiáticas) 
encontra na mídia uma potencializadora de resultados, alguns benéficos, outros perversos. Dado o panorama, 
com o intuito de expor alguma alternativa para os efeitos perversos que a difusão midiático-j! urídica origina, 
bem como para alargar as possibilidades de interação comunicativa, essencial ao Direito, tem-se a proposta da 

Antimídia que em linhas gerais, consiste numa contradictio à mídia tradicional, segunda etapa do iter 
comunicacional primordial à dialética do Devido Processo Comunicativo, proposição original que surgiu no 
desenvolvimento do trabalho, amplamente amparada pela Teoria da Democracia e, por conseguinte, pela 
Constituição Federal. 

 
Palavras-chave: Direito; mídia; interdisciplinariedade. 
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CH022 - Os Cayapó no Triângulo Mineiro: contato e guerra 
 
 
Apresentador:  RODRIGUES, Alvaro Almeida 
Orientador:  MANO, Marcel 

Bolsa: FAPEMIG 
Instituição: Universidade Federal de Uberlandia 
Órgão Financiador: FAPEMIG 

 
 
O presente trabalho tem como pressuposto a elaboração de uma pesquisa sistemática que possa envolver dois 
campos teóricos de suma importância, sendo estes, a antropologia e a historia ou a etnohistoria. Dentre as 

varias lacunas existentes na historia local, uma destas se da pela etnia indígena Cayapó, sendo esta 
negligenciada por ambos os campos teóricos.Quando muito, a historiografia tradicional, ao mencionar esse 
povo indígena, tem constantemente distorcido aspectos culturais e históricos. Suas constantes guerras 
serviram, desde sempre, como metáfora da selvageria e, nos documentos oficiais dos séculos XVIII e XIX, 
prestaram notavelmente à construção das alegorias da colonização. Sua presença documental na região foi 
assim escamoteada por uma visão etnocêntrica e oficial que tornou invisível os motivos nativos das estratégias 
de contato. Em face desse vazio, essa pesquisa quer intervir na discussão d! as guerras Cayapó no Triângulo 

Mineiro como ação histórica de sujeitos conscientes e como veículo de produção e reprodução da sua própria 
maquina social. Como material, o trabalho pretende investigar documentos históricos de diversas procedências, 
publicados e inéditos, que possam abarcar tanto o século XVIII, XIX e XX e também de material bibliográfico, 

tanto etnográfico como arqueológico, que possam abranger os índios no Brasil em geral e os Cayapó em 
particular. Ao analisar documentos históricos, sendo estes objetos da historia, dentro de uma perspectiva da 
alteridade, a pesquisa segue se desenvolvendo dentro da noção de paradigma indiciário e do método de 

projeção etnografica. Até o momento, os resultados obtidos são plenamente satisfatórios. Dentro de uma linha 
pouco abordada até o momento no Triângulo Mineiro, qual seja, a história indígena, a pesquisa está trazendo à 
tona uma nova visão sobre a guerra. Nesta, a guerra surge não mais como uma simples “alegoria da 
colonização” e sim como uma categoria ontológica de organização e reprodução histórica e cultural dos Cayapó, 
contradizendo veemente o discurso oficial e as análises históricas elaboradas sem orientação etnográfica. O 
trabalho ainda esta em desenvolvimento, como uma conclusão em suma parcial, pode-se atentar para o fato de 
que estes povos indígenas são dotados de uma historia própria e de uma práxis social, ou seja, estes são 

agentes conscientes de sua historia, contradizendo o discurso oficial e até mesmo teorias da antropologia. 
Neste sentido, este trabalho se faz minimamente interessante para que possamos compreender um pouco de 
uma historia que aparece na maioria das vezes negligenciada. 
 

Palavras-chave: Cayapó; guerra; etnohistoria. 
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CH023 - Software de gerenciamento do Centro de Referência de Assistencia 

Social: apoio aos cidadãos do município de Pirajuba/MG 
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Orientador:  SOUZA, Andre Luiz 
Instituição: Universidade de Uberaba - UNIUBE 

 
 
A informática é um dos principais meios de organização e divulgação de informações. Inúmeros são os 

programas desenvolvidos para gerenciamento destas informações. Com base nisso, surgiu a elaboração do 
software de gerenciamento do centro de referência de assistência social em apoio aos cidadãos do município de 
Pirajuba/MG. Este sistema é desenvolvido para auxiliar o setor de Serviço Social do Município de Pirajuba – MG; 
cujo papel é o de planejar, gerenciar, administrar e executar programas e serviços sociais, desenvolvidos no 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que é uma unidade da política de assistência social, de base 
municipal, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O objetivo do presente trabalho é 
oferecer aos usuários do sistema de acesso rápido às informações relacionadas à credenciamento e 

monitoramento das famílias participantes dos diferentes programas socia! is desenvolvidos por esse setor; bem 
como organizar e reduzir o tempo de atendimento no CRAS. O sistema tem como finalidade o cadastramento 
dos beneficiários, a administração do ambiente de trabalho, controle e gerenciamento de doações e outros. A 
pesquisa foi realizada no próprio CRAS de Pirajuba-MG, onde já existem diversos programas municipais e 

federais em funcionamento e onde há situações que tem por necessidade do auxílio do sistema desenvolvido 
para ajudar de forma mais precisa o controle municipal das atividades executadas. Os dados foram coletados 
por meio de pesquisa bibliográfica e documental, a partir dos quais serão buscados os indicadores 

quantitativos, que são aqueles que podem ser medidos como, por exemplo, números de famílias atendidas, 
número de benefícios de prestação continuada concedidos, renda familiar per capita aumentada etc. Na 
pesquisa de campo, serão realizadas entrevistas não estruturadas junto aos profissionais do serviço social que 
será documentada junto aos questionários aplicados e aos formulários disponibilizados. O sistema desenvolvido 
demonstra a atuação no auxílio da gestão, em que serão gerados dados precisos e essenciais para uma 
administração eficaz, que são aqueles que podem ser medidos como, por exemplo, números de famílias 

atendidas, número de benefícios de prestação continuada concedidos, renda familiar per capita aumentada etc. 
Dessa forma, a geração desses dados pelo sistema visa satisfazer as necessidades dos usuários Centro de 
Referência de Assistencia Social, auxiliando-os em sua rotina de trabalho. 
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