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CSA001 - Vilas Operárias na região da Bacia do Paraná 
 
 
Apresentador: CARNEIRO, Loren Cristina 
Orientador: MALUF, Carmem 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Uniube 
 

 
A industrialização trouxe consigo as chamadas vila operárias, que abrigavam os trabalhadores de suas 
respectivas indústrias. O trabalho de iniciação científica baseia-se nessas vilas, chamando uma maior atenção 
para o paisagismo nelas encontradas, com um foco voltado para as vilas locadas em Uberaba, com o objetivo 

de identifica-las, estudando-as e analisando a tipologia urbana, a forma que os moradores utilizam os espaços 
verdes e o tipo de paisagismo encontrado nesses locais. Na primeira fase foi feito levantamentos bibliograficos 
buscando entender a historia do paisagismo e das vilas operarias, com pesquisar em livros, revistas, 
monografias, jornais e sites especializados. Na segunda fase, foi feito pesquisa de campo das vilas operarias 
remanescentes em Uberaba, fazendo registro de fotos de fonte pessoal, entrevistas com moradores, pesquisas 
junto a prefeitura e buscando auxilio bibliografico em livros sobre plantas. Foram encontradas quatro vilas 
operarias em uberaba, sendo que apenas duas ainda são caracteristicas, e as outras perderam suas funções de 

vilas operarias. O paisagismo tem um carater funcional, onde são plantadas arvores frutiferas, porem sem 
manutenção frequente. A tipologia urbana analisada se integra perfeitamente com o traçado da cidade, sendo 
que duas das vilas encontradas ja perderam seu valor historico pelo fato de ja terem se integrado 

completamente com os bairros no entorno. Essa pesquisa é de grande valor, pelo fato de podermos conhecer a 
historia da cidade, e principalmente das vilas, que nasceram em um importante momento do Brasil, época em 
que a industria brasileira se expandiu. 

 
Palavras-chave: vilas; operárias; paisagismo; tipologia; urbana. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
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CSA002 - Direito eleitoral: análise e críticas 
 
 
Apresentador:  PEREIRA, George Júnior 
Orientador:  FABRI, Andréa Queiroz 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Demais Autores: LACERDA, Andréia Rosa; JACINTO, Getúlio 
Instituição: UNIUBE 

 
 
A importância formal do tema consiste na ausência do Direito Eleitoral como disciplina obrigatória na maior 
parte das grades curriculares de graduação em Direito. É fundamental aos graduandos a consciência da 

estrutura e operacionalização do sistema eleitoral como meio de participar diretamente da plenitude da 
democracia, lutando pelos direitos e garantias fundamentais das quais foram co-autores. Materialmente, o tema 
reveste-se de importância tendo em vista os problemas de ordem econômica, populacional, social, política e 
jurídica que circundam as eleições brasileiras. O método utilizado foi o comparativo, visando analisar 
historicamente a formação do sistema eleitoral brasileiro, bem como as suas deficiências e, compará-lo com 
outros sistemas para aperfeiçoá-lo. Por isso, foi necessário compreender como se estruturaliza o atual sistema 
eleitoral brasileiro, o que possibilitou identificar os problemas por ele sofrido e, aprimorar aquele sistema, 

considerando a experiência dos sistemas eleitorais de outros países e a realidade nacional. O Brasil adotou a 
república como forma de governo, que se acredita ser a mais coerente com a democracia, pois oportuniza a 
periodicidade nos cargos políticos. No que se refere ao sistema de governo, optou-se, no Brasil, pelo 

presidencialismo, devido à influência sofrida pelo sistema norteamericano, mas diferencia em alguns aspectos 
do sistema originário, dentre eles o bipartidarismo. No Brasil, há uma pluralidade de partidos políticos. Outro 
ponto que caracteriza o presidencialismo norteamericano é a eleição indireta para presidente, considerado 

como prejudicial à democracia. No Brasil, a eleição para presidente é direta, no entanto, a eleição dos 
candidatos aos cargos do Legislativo se assemelha à eleição indireta dos Estados Unidos. Dois importantes 
institutos originários do Parlamentarismo, mas que podem perfeitamente ser aplicados no Presidencialismo, são 
a cláusula de barreira e a fidelidade partidária. No ! Brasil, esses institutos deveriam ser adotados, pois, com o 
primeiro, poderia ser evitada a proliferação indiscriminada de partidos e, com o segundo, evitar-se-ia um 
candidato ter interesse de permanecer em um partido até o momento de ser eleito. A forma de estado adotada 
pelo Brasil é a federada, não obstante ser uma “falsa” federação, a iniciativa brasileira foi válida, já que o 

intuito foi descentralizar o poder. Diante da crise que se abate mundialmente nas estruturas estatais. Tem-se o 
intuito de promover mudanças profundas nas relações entre os governos e as sociedades. Para adotar novos 
modelos estatais e adaptá-los a este novo ambiente, é necessário discutir como será o instrumento 
encarregado de promover as ações governamentais, ou seja, como irão atuar os parlamentares e quais são 

suas prerrogativas, como o chefe de Governo se relacionará com o Parlamento e quais as suas respectivas 
responsabilidades perante o Estado. 
 

Palavras-chave: poder-político; sistema eleitoral comparado; democracia. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
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CSA003 - A eutanásia e a titularidade do bem jurídico vida digna na democracia 

brasileira 
 
 

Apresentador:  SILVA, Roberta Beatriz Bernardes 
Orientador:  CAMPOS, Roberta Toledo 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Por ser a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos do Estado de Direito Democrático (artigo 1º, inciso 
III, CF/88), o direito à vida a ser tutelado pelo Estado não é mais a vida numa acepção puramente biológica 
(bem este tutelado pelo artigo 121, do Código Penal Brasileiro), mas sim a vida digna, bem jurídico este que 
ganhou um novo conteúdo protetivo na democracia brasileira (artigos 1º, inciso III, e 5º, caput, da CF/88). 
Diante disso, torna-se imprescindível uma pesquisa científica que busque uma (re)interpretação sobre a prática 
da eutanásia, alcançando-se, assim, novos contornos teóricos que condizem com o paradigma instituído pela 
Constituição Federal Brasileira de 1988. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi feito o levantamento de 

material bibliográfico, legislativo e jurisprudencial. Utilizou-se também o método científico hipotético-dedutivo-
crítico, ou seja, a partir de certos enunciados previamente testificados e corroborados foram deduzidos 
enunciados singulares, também suscetíveis de testificação teórica, com a conseqüente eliminação de equívocos 
e formulação de novos problemas teóricos. Esse método, também conhecido como método crítico-

eliminacionista (POPPER, 1999, p.122), não busca a verificabilidade, mas sim a falseabilidade de um sistema. A 
partir dele buscou-se o questionamento crítico acerca do atual tratamento jurídico-penal dado à prática da 
eutanásia no Brasil. No Estado de Direito Democrático (art. 1º, caput, CF/88), a punição da prática da 

eutanásia como crime de homicídio (art. 121, CPB), consubstanciada no binômio prescrição/interdição, é 
inconstitucional, tendo em vista que viola o direito fundamental à vida digna. O cidadão que requer uma 
autorização judicial para a prática da eutanásia no atual paradigma está exercendo o controle de 
constitucionalidade difuso (aberto) dos resquícios teóricos do Estado de Direito Social, que enquadram a 
eutanásia, de forma acrítica, à uma conduta ilegal. A possibilidade de uma decisão judicial legítima autorizadora 
da “boa morte” de um paciente terminal ou de um paciente em profundo sofrimento decorre da inexistência de 

conduta criminosa na prática da eutanásia no atual contexto democrático. A punição da prática da eutanásia 
como crime de homicídio, consubstanciada no binômio prescrição/interdição, não pode ser recepcionada pelo 
atual marco teórico, devendo mencionado binômio ser alterado para o binômio prescrição/faculdade, pois o 
Estado não pode mais agir como se titular único fosse do direito à vida digna. Essa titularidade é do cidadão e, 
por isso, a prática da eutanásia não pode ser proibida, nem permitida; ela deve ser uma liberalidade na 
democracia brasileira. Assim, todo cidadão brasileiro pode discutir o conteúdo do seu direito à vida digna, via 

Devido Processo Constitucional, e requerer a sua morte digna. 

 
Palavras-chave: eutanásia; dignidade da pessoa humana; Estado de Direito Democrático. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
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CSA004 - A eutanásia no Estado de Direito Democrático 
 
 
Apresentador:  BAPTISTUTA, Júlia Garcia 
Orientador:  CAMPOS, Roberta Toledo 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A pesquisa foi desenvolvida a partir do marco teórico do Estado de Direito Democrático, adotado pela 
Constituição Federal Brasileira de 1988 (art. 1°, caput). A partir de tal paradigma jurídico-político, abordou-se a 
possibilidade de qualquer cidadão brasileiro requerer judicialmente a prática da eutanásia como decorrência do 

direito fundamental à vida digna (art. 5º, caput, c/c art. 1º, inciso III, CF/88) garantido pela democracia 
brasileira. Nessa nova ordem constitucional, o cidadão assume a titularidade plena do direito à vida digna. 
Sendo assim, faz-se necessária uma pesquisa crítica e analítica sobre as peculiaridades dessa titularidade. O 
direito de morrer dignamente pertence somente ao paciente terminal e em terrível sofrimento, ou pode ser 
exercido por qualquer cidadão brasileiro? A pesquisa foi precedida de levantamento de material bibliográfico-
legislativo-jurisprudencial, a fim de se efetuar leituras, fichamentos e elaboração de relatórios. Utilizou-se, 
também, o método científico hipotético-dedutivo-crítico, conhecido como método crítico-eliminacionista 

(POPPER, 1999, p.122), a fim de se alcançar o questionamento crítico e a problematização do tratamento 
jurídico-penal dado a prática da eutanásia no Brasil. É com esse método que se busca a falseabilidade de um 
sistema. Assim, fez-se o questionamento acerca da possibilidade de todo e qualquer cidadão exercer o direito à 

eutanásia. No Estado de Direito Democrático (art. 1º, caput, CF/88), todo cidadão brasileiro passou a ser o 
titular pleno de seus direitos fundamentais. Nesse sentido, todos são legitimados a discutirem sobre o conteúdo 
desses direitos via Devido Processo Constitucional (art. 5º, LV, CF/88) Na atual Constituição Federal Brasileira 

não existe qualquer fundamento que proíba o cidadão de requerer a eutanásia, caso essa opção faça parte do 
conteúdo de seu conceito de seu direito à vida digna construído, por ele, dentro de um amplo espaço discursivo 
da instituição constitucionalizada do Processo. Cabe ao Estado respeitar e implementar o conteúdo dos direitos 
fundamentais construído pelo cidadão. A partir do estudo acerca das Teorias da Constituição e da Democracia, 
analisou-se a titularidade e a legitimidade do exercício dos direitos fundamentais, especialmente o da vida 
digna. Assim como todas as normas infraconstitucionais, a lei penal brasileira, que pune a prática da eutanásia 
enquanto crime de homicídio (artigo 121, CPB), deve passar, constantemente, por um filtro constitucional a fim 

de que o direito seja sempre fiscalizado e reconstruído, revogando-se do ordenamento jurídico tudo o que é 
inconstitucional. A eutanásia decorre do direito de se colocar fim à indignidade de vida que, por sua vez, 
decorre do direito à vida digna. Assim, qualquer cidadão, via Devido Processo Constitucional (artigo 5º, LV, 
CF/88), poderá requerer a prática da eutanásia, bem como participar da construção de uma decisão judicial que 

deverá, sobretudo, implementar seu direito à vida digna. 
 
Palavras-chave: Estado de Direito Democrático; eutanásia; vida digna. 

 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
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CSA005 - O poder e as palavras: dominação pelo discurso 
 
 
Apresentador:  LIMÍRIO, Francine Moura  
Orientador:  HILLESHEIM, Mara Cristina Piolla  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A pesquisa analisou a relação entre poder, dominação e discurso jurídico, para esclarecer como este, por meio 
do emprego de diversas técnicas argumentativas, é utilizado para moldar opiniões, conforme o interesse de 
quem veicula a mensagem, além de ser meio de dominação e veículo de poder. O estudo foi dividido em três 
vertentes, a saber: método empírico, com observação direta de profissionais da área jurídica, destacando-se a 

observação direta intensiva em atividades de estágio; técnica de investigação, mediante pesquisa bibliográfica 
de obras pertinentes ao tema; coleta de informações diretamente de profissionais da área, mediante a 
utilização de questionários. A análise evidenciou que o processo judicacional é a microestrutura por meio da 
qual o discurso jurídico veiculado em toda a macroestrutura das instituições jurídicas inseridas na sociedade se 
revela. O discurso jurídico compreende dois pontos distintos, sendo o primeiro a formação do discurso jurídico, 
os fatores que o determinam, o modo como a mensagem deve ser construída, todos os elementos que 
influenciam a maneira como aquela é formulada, as técnicas argumentativas que são aplicadas na elaboração 

da tese, o modo de apresentação desta. O segundo momento é a veiculação do discurso jurídico, as relações de 
poder que nele interferem e que dele emanam, os efeitos de sua utilização, o modo como o discurso é visto e 
trabalhado pelas instituições jurídicas e profissionais do Direito. Precipuamente, analisou-se a estrutura da 

argumentação jurídica, considerando a intenção de convencer do profissional do Direito e a necessidade de 
garantir a eficácia da comunicação entre os interlocutores no discurso jurídico. O estudo da tese jurídica foi 
feito sob o prisma do processo judicacional, a partir de sua forma, construção e apresentação, com enfoque na 

análise dos fatores que devem ser empregados na formulação do discurso, a fim de potencializar a 
aceitabilidade da tese. Após, a pesquisa direcionou-se ao estudo das relações de poder e dominação inerentes à 
prática do Direito, considerando este como instituição de controle social e de dominação do Estado sobre os 
cidadãos. Prosseguiu-se com uma análise da utilização do discurso jurídico como dispositivo de dinamização de 
poder no corpo social, e de como esse poder relaciona Estado e cidadãos, e a consequente produção controlada 
do discurso. Abordou-! se, ainda, a questão da legitimidade do discurso jurídico, bem como os efeitos de sua 
má utilização pelo profissional do Direito, seguida de uma breve reflexão sobre o enfrentamento da verdade no 

Direito, e a busca desta no processo judicacional, considerando a relação intrínseca entre a própria verdade e o 
poder. Assim, enxergar o discurso jurídico como simples exposição de idéias, organizadas por técnicas de 
argumentação, é estudá-lo superficialmente. O discurso jurídico não é somente meio de convencimento, mas 
também reflexo de tensões sociais, das relações estabelecidas entre Estado, Direito e cidadãos. 

 
Palavras-chave: discurso jurídico; poder; verdade. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
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CSA006 - Privatização do Sistema Carcerário 
 
 
Apresentador:  PEGORARI, Bruno 
Orientador:  FALEIROS, Thaísa Haber 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A questão social referente ao sistema carcerário é altamente criticada, mas existem poucas discussões 
relacionadas ao tema. O presente estudo possui como tema a Privatização do Sistema Carcerário, o qual visa 
investigar as problemáticas e os benefícios de uma privatização, demonstrando a necessidade de um controle 
paraestatal a fim de administrar o sistema, com o intuito de uma melhora significativa, pois o Estado já não 

possui condições administrativas de controlar esse problema que a cada dia aumenta, pela inexistência de 
investimento, o que gera um problema social: a não ressocialização. Discute também, como alguns modelos 
podem auxiliar na reestruturação da questão, baseando-se no princípio constitucional da Dignidade Humana, 
com vistas à reinserção do egresso (ex-presidiário) na sociedade. O estudo fundamentou-se em pesquisa 
bibliográfica, com a conseqüente revisão da literatura acerca do tema proposto. Na elaboração do presente 
estudo, utilizou-se o método histórico, investigando acontecimentos, processos e instituições do passado, para 
verificar sua influência na sociedade atual e, método comparativo, verificando diferenças e semelhanças entre 

os sistemas penitenciários de diversos países. Ao longo do trabalho, verifica-se que a privatização é altamente 
importante, vez que soluciona diversos problemas atualmente existentes nas prisões por todo Brasil. Como 
vemos, a situação das penitenciárias chega a ser considerada como um submundo, onde poucos conseguem a 

tão sonhada ressocialização. A falta de infraestrutura, saneamento, educação, incentivo, o abuso praticado 
pelos agentes e, ainda, a própria moral do segregado, que além de totalmente perturbada por todos os 
inconvenientes e decepções que passou pela vida, transforma o cárcere, facilitando ainda mais o crescimento 

do lado negativo do preso. Importante realçar que não só se deve imputar ao segregado a culpa por seus atos, 
por seus crimes, mas deve-se entendê-lo como um problema em que a sociedade está inserida, e que 
representam a base de uma política ineficiente e altamente corrupta, onde os que possuem algo acabam por 
aumentarem seus próprios ! patrimônios, em detrimento de muitas outras pessoas que sequer tiveram 
oportunidade de um mísero emprego, recorrendo assim ao mundo da criminalidade. Dessa forma, a 
privatização tem o cunho de não só dar um pouco mais de humanização a essas pessoas, mas também de 
servir de modelo para todos, de que a ressocialização é possível e um condenado pode ser reinserido na 

sociedade, sendo respeitado como qualquer pessoa. Portanto, resta clara a possibilidade da iniciativa privada 
exercer essa atividade, da mesma forma como acontece com a educação e a saúde. A única necessidade que se 
mostra aparente é de que só será possível caso haja interesse político para tanto. Necessita-se assim, da 
aprovação leis e projetos, tendo em vista que geraria uma mudança significativa no sistema carcerário, desde 

que respeitado os princípios legais e constitucionais. 
 
Palavras-chave: Sistema Carcerário; precarização; privatização. 
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CSA007 - Orientação sexual e formação acadêmica em Serviço Social: entre a 

transversalidade e a realidade 
 
 

Apresentador:  SANTOS, Letícia Lúcia Silva  
Orientador:  BARROS, Jaqueline de Melo  
Instituição: UNIUBE 

 
 
Este estudo visou identificar como acontece o debate sobre a orientação sexual na formação profissional sob a 

óptica dos discentes dos cursos de Serviço Social no município de Uberaba, tendo como objeto de pesquisa a 
visão do corpo discente sobre a sua formação acadêmica. Propõe-se a contribuir para a formação acadêmica 
uma vez que constitui-se como um novo estudo a partir de uma reflexão crítica que compreenda a realidade 
por meio de uma ótica diferenciada, a do discente do curso de Serviço Social. Temos como objetivos: debater a 
relevância de apreender como a formação profissional capacita o discente para atuar frente às diversidades, 
analisar a concepção que os discentes possuem sobre as diversidades relacionadas à orientação sexual e, por 
fim, compreender o debate do Serviço Social em torno das diversidades, com ênfase na orientação sexual no 

processo de formação acadêmica do discente. Utilizou-se uma pesquisa exploratória de metodologia qualitativa, 
além de revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Realizou-se entrevistas nas Unidades de Formação 
Acadêmica, que possuem curso de Serviço Social do Município de Uberaba/ MG com 10 (dez) discentes 
concluintes. A pesquisa fundamentou-se no materialismo dialético, visando aproximar a essência dos objetos de 

pesquisa, da realidade concreta entendendo a totalidade existente nas relações sociais. Identificamos o 
desconhecimento dos sujeitos sobre a referida temática, uma vez que os mesmos apresentaram dificuldades 
em conceituar o termo orientação sexual, e/ou utilizaram uma visão reducionista ou por vezes equivocada ao 

associarem orientação sexual à educação sexual; planejamento familiar. Em alguns casos, a conceituação deste 
tema pauta-se em uma perspectiva conservadora de viés psicologizante. Obtivemos como resultado a 
percepção da existência de lacunas existentes na formação acadêmica proporcionando aos discentes do curso 
de Serviço Social, um olhar enviesado ao que tange a transversalidade dos componentes curriculares. Ressalta-
se a necessidade de uma nova visão sobre os temas transversais, sendo necessário maior apreensão e debate 
sobre os projetos pedagógicos e/ou planos de ensino a fim de efetivar as Diretrizes Curriculares no que tange à 

transversalidade de alguns temas. Se o discente em Serviço Social não tiver um debate bem fundamentado 
sobre este tema, a tendência é que a sua atuação profissional seja enviesada e psicologizante, visando “curar” 
os homossexuais ou, desconsiderando que os mesmos são sujeitos de direito e que necessitam que 
profissionais como os assistentes sociais tenham um posicionamento a favor da efetivação dos seus direitos 
sociais, políticos e civis. Os discentes tendem a ter uma postura ética frente aos usuários; respeitando assim as 
diversidades e podendo atuar com fundamentação teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativa na 

eliminação do preconceito, buscando a efetivação da justiça social e da equidade entre os seres humanos. 

 
Palavras-chave: diversidade sexual,; formação profissional; Serviço Social. 
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CSA008 - A dualidade que envolve o trabalho profissional dos assistentes sociais: 

capital monopólico e projeto ético-político  
 
 

Apresentador:  PASCOAL, Henice de Freitas 
Orientador:  FRANÇA JUNIOR, Reginaldo Pereira 
Demais Autores: REIS, Ana Paula dos; MARIANO, Valquiria Alves 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o trabalho profissional do assistente social sob a égide do 
capital em sua fase monopólica, a partir dos eixos, trabalho, ética e projeto ético-político. Tendo como premissa 
identificar os limites e possibilidades colocados na atualidade para o Serviço Social, mediante o capitalismo 
monopolista, uma vez que a classe trabalhadora, bem como os assistentes sociais estão condicionados ao 
capital monopólico, este que resulta financeirização e do comando dos países imperialistas sobre os demais. 
Utilizou-se uma pesquisa exploratória de metodologia qualitativa, além de revisão bibliográfica.  A pesquisa 
fundamentou-se na perspectiva do materialismo dialético, visando aproximar a essência dos objetos de 

pesquisa, da realidade concreta entendendo a totalidade existente nas relações sociais de produção e suas 
inflexões no processo social vigente. A ética-política estabelece o compromisso da categoria profissional com os 
aspectos do código de 1993 e com a lei nº 8.662/93 que regulamenta a profissão. Assim, a liberdade não se 
expressa como pressuposto de homem livre, e sim, de condicioná-la à concretude das esferas sociais, políticas, 

econômicas entre outras. O que põe a prova à concretude do conteúdo ídeo-político, visando a crescente 
aceleração do mercado de trabalho, a desregulamentação dos direitos trabalhistas e sociais e a fragmentação 
das políticas públicas. Neste sentido, tem-se no código de 1993 nos onze princípios que clarificam atuação 

profissional e da sua relação com os usuários, instituições e outras categorias profissionais condicionantes para 
o exercício profissional, que recebe também o respaldo da Lei nº 8.662/93 que regulamenta o livre exercício na 
representação dos conselhos CFESS E CRESS, no que zela pela observância de seu código. Nesse longo 
processo de reconceituação dos direitos sociais e do Serviço Social, o assistente social tem trabalhado com o 
intuito de redimensionar sua ação profissional ao campo político-ideológico e ao projeto ético-político da classe. 
Ainda que submetido as novas condições de trabalho pela retirada do Estado um dos seus maiores 

empregadores e regulamentadores das políticas públicas. Neste sentido, a grande preocupação que envolve a 
profissão, é a de especializar cada dia mais e de se adequar ao complexo social, por meio da compreensão da 
totalidade que cerca o mundo do trabalho e/ou processos de trabalho, se reafirmando no plano não só das 
políticas públicas, mas em todas as frentes de conhecimento e profissionalização que hoje demandam 
profissionais altamente qualificados. 
 

Palavras-chave: trabalho; Serviço Social; projeto ético-político. 
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CSA009 - O processo de evasão escolar na vida dos alunos da Educação de Jovens 

e Adultos - EJA da Escola Estadual Horizonta Lemos 
 
 

Apresentador:  COSTA, Dayane Aparecida Silva  
Orientador:  ARANTES, Mariana Furtado 
Demais Autores: CUNHA, Greicy Aparecida Cunha 

Instituição: Universidade de Uberaba - UNIUBE 
 
 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo o processo sócio-histórico da formação educacional dos 
discentes da EJA, na Escola Estadual Horizonta Lemos, enfatizando os fatores socioeconômicos que os levaram 
a evadirem do ensino regular, bem como retornarem ao estudo supletivo. Assim, a pesquisa analisou as 
dificuldades encontradas pelos discentes no cotidiano escolar do ensino regular, uma vez que, estes sujeitos e a 
política de educação sofrem os impactos do modo de produção capitalista, trazendo consigo as transformações 
do mundo do trabalho e desvelou os motivos que levaram esses discentes a retornarem para a Educação de 
Jovens e Adultos. Tal pesquisa foi de natureza exploratória, sendo que realizou-se pesquisa quantitativa , 

revisão de literatura e de campo. O cenário da pesquisa foi a Escola Estadual Horizonta Lemos, sendo que os 
sujeitos da pesquisa foram os discentes de duas turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, totalizando 48 
alunos matriculados nesta escola da idade de 18-59 anos. A pesquisa de campo traz consigo o perfil dos alunos 
e o seu processo de formação escolar. Assim, o perfil traçado destes alunos trouxe como motivos para evasão o 

trabalho como fator principal, seguido do casamento, da gravidez na adolescência, dos filhos, da falta de 
interesse, da falta de oportunidade, de problemas de saúde na família, de dificuldade na vida e de reprovação 
escolar. Contatou-se por meio das revisões de literatura e pesquisa de campo que grande parte dos alunos 

quando completam idade para ingressar no ensino médio evadem da escola por diversos motivos, os quais 
estão intrinsecamente ligados a condição de classe dos trabalhadores no Brasil. Verificou-se que a ausência de 
outros profissionais, como psicólogos e assistentes sociais, dentre outros, para compor a equipe multidisciplinar 
não existente na instituição, se torna uma barreira também, no sentido do programa ter mais êxitos. A evasão 
escolar é um assunto e uma realidade relevante nos dias atuais, trazendo em seu bojo discussões a respeito da 
qualidade de ensino, do trabalho e profissionais capacitados para lidar com tal fenômeno. Dessa forma, o 

presente trabalho realizado na Escola Estadual Horizonta Lemos no município de Uberaba veio a contribuir para 
se refletir teoricamente a inserção do profissional assistente social na política de educação. A aproximação da 
profissão Serviço Social ao campo educacional pode oportunizar, portanto, a realização de ações políticas e 
profissionais críticas, efetivas e conscientes frente às expressões da questão social. Para que o profissional 
possa defender o acesso aos direitos sociais da política educacional em um contexto, em que o Estado não vem 
garantindo o que é de direito, o que está previsto na lei. Assim, mediante ao projeto ético-político, o assistente 

social através das suas competênci! as tentará legitimar o princípio da universalidade, na intenção de contribuir 

para o processo de democratização das relações sociais do nosso país. 
 
Palavras-chave: política de educação; evasão escolar; Serviço Social. 
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CSA010 - Imprensa Masculina: um olhar sobre as revistas VIP, Playboy e Men’s 

Health 
 
 

Apresentador:  ARAÚJO, Alliny 
Orientador:  CUNHA, Cíntia 
Demais Autores: AQUINO, Mariany; PRADO,Diego 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Nosso objetivo é, através das revistas VIP, Playboy e Men’s Health, tentar entender como funciona o universo 
masculino que é publicado por esses meios de comunicação. Mesmo esteriotipadas como resvistas de mulheres 
nuas, percebemos que todas as publicações valorizam as matérias mais importantes e as entrevistas de capa. É 
claro que, sempre levando em consideração o instinto masculino sexual, fazendo com que mesmo as 
publicidades tenham essa conotação. A intenção é fazer um paralelo entre o conteúdo interessante, de alto 
nível de conhecimento presente em algumas matérias e entrevistas e o restante da revista, geralmente 
composta por vulgaridades e muita publicidade. Apesar de falar muito sobre sexualidade e explorá-la inclusive 

com fotos de mulheres nuas ou sensuais, essas revistas dispensam várias páginas para se aprofundar nas 
entrevistas de capa, criam editorias com assuntos relevantes tipo dicas de filmes, livros, viagens, saúde, 
esporte, problemas estruturais de cidades, moda, bebidas, tecnologia e etc. Respondem perguntas dos leitores, 
quase que exclusivamente sobre sexo, mas, em alguns casos, usam fontes especializadas para ajudar a 

diminuir os questionamentos mais específicos como saúde, relacionamento e etc. Além do mais, sempre tem a 
grande reportagem da edição, bem escrita, sobre assuntos relevantes, atuais, destinadas a qualquer pessoa 
que queira se manter bem informada. Focamos em bibliografias que falam a respeito da masculinidade como 

um todo e dos pontos dessa masculinidade usados pelos editores das revistas para atingir seu público-alvo. O 
produto final se constitui em um estudo sobre a imprensa masculina, suas particularidades, manipulações, 
contextos sociais e culturais e a intenção de monopolizar comportamentos masculinos que lhe sejam 
favoráveis. Apesar disso, conhecemos uma outra parte dessas revistas: o jornalismo, sempre muito atraente e 
com uma qualidade superior ao de muitos meios de comunicação que não são vistos com os olhos da 
vulgaridade, como é o caso de três revistas analisadas. O paper produzido dará origem a um Trabalho de 

Conclusão de Curso para continuar o aprofundamento da discussão. Depois de toda análise feita sobre as 
revistas VIP, Playboy e Men’s Health, percebemos que, apesar de toda a qualidade jornalística já ressaltada, há 
uma problemática em torno dessa hegemonia masculina que os editores das revistas tentam impor. Um homem 
que deve ser moderno, entender de moda, vinhos, viagens, ser um conquistador e ter várias mulheres, 
heterosexual, poderoso financeiramente, atualizado com as mudanças tecnológicas e etc. Além, é claro, da 
sexualidade tão explorada pelas revistas, fazendo com que seja quase uma obrigação masculina estar o tempo 

todo pronto para uma relação, excitado, pensando em mulheres. E essas mulheres passam a ser meros 

objetos, com corpos quase que padronizados, geralmente de pele branca, mostrando certo preconceito racial 
implícito. 
 
Palavras-chave: imprensa masculina; revistas; representação do homem. 
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CSA011 - Fotografia publicitária: uma nova comunicação no combate ao câncer de 

mama 
 
 

Apresentador:  SILVA, Thalita 
Orientador:  FONSECA, André Azevedo da  
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
A Publicidade deve comunicar assuntos além do círculo de felicidade impregnado pelas marcas, deve instigar o 

raciocínio, o questionamento e a responsabilidade social. A fotografia publicitária cria desejos, provoca 
sensações, vende a felicidade. O processo que compõe a fotopublicidade não propaga somente o produto em si, 
mas também toda a gama de sentimentos aliados a ele. A proposta com esse artigo é conciliar a fotografia 
publicitária com a deficiência de campanhas destinadas à saúde da mulher, partindo da estratégia contraditória 
de explorar um novo público alvo, neste caso os homens. A problemática escolhida foi a do câncer de mama, 
raro antes dos 35 anos, porém sua incidência acima dessa faixa etária cresce progressivamente. Diante dessa 
dificuldade surgem questionamentos sobre como a fotografia publicitária pode agir em prol da conscientização. 

Esse artigo propõe essa reflexão: o direcionamento d! e uma campanha sobre saúde feminina aos homens 
como público alvo. Instaurar uma nova cultura, resgatar o espírito de proteção instintivo do próprio macho. A 
realização de um trabalho fotográfico envolve, além de aspectos técnicos, fazer dessa fotografia algo que 
transmita sentimentos. Para a composição de um projeto fotográfico é fundamental a busca pelo conhecimento, 

além de um olhar crítico e ético sobre tal situação retratada. A fotografia desse estudo foi produzida na 
disciplina de Fotografia em Publicidade, no estúdio do curso de Comunicação Social da Uniube. O equipamento 
utilizado foi uma câmera Nikon D60, com luz difusa de sombrinha e rebatedor. Na fotografia, os modelos 

transmitem a idéia de cuidado e carinho, principalmente por parte do homem com a mulher. O olhar masculino 
é direcionado à mulher e as mãos estão posicionadas de maneira protetora e carinhosa no corpo feminino. A 
posição do corpo feminino retribui o carinho, além de deixar de forma subliminar uma das posições do auto-
exame das mamas. O texto “O amor é toque.” acompanhado do mote “Conscientize sua parceira sobre o auto-
exame”, está em sintonia com a imagem e as sensações que ela transmite. O reforço persuasivo presente no 
texto, está no imperativo, de forma direta e os elementos visuais estão organizados de forma impactante. A 

valorização dos espaços livres faz a mensagem principal ficar em evidência, além de transmiti-la de forma 
rápida e eficiente. Essa fotografia carrega consigo um conceito e uma filosofia que estão dispostos a instaurar 
uma nova forma de cultura frente à maneira como a saúde é enfrentada. A produção fotográfica indaga o 
sujeito a um questionamento a respeito de suas atitudes com relação à saúde de sua parceira. Espera-se 
afetar, questionar e induzir à ação com essa fotografia. Essa produção busca construir uma nova publicidade, 
utilizando a fotografia publicitária como agente questionador da sociedade, do cotidiano, das culturas existentes 

e motivadora das transformações de comportamento, em busca do bem estar coletivo. 

 
Palavras-chave: Fotografia publicitária; campanha publicitária; responsabilidade social. 
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CSA012 - Jornalismo Político: análise de publicações e proposta de novas 

condutas para assuntos políticos em blogs jornalísticos 
 
 

Apresentador:  BARROSO, Josuá 
Orientador:  CUNHA, Cíntia Cerqueira 
Demais Autores: BOAVENTURA, Verônica 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

O trabalho analisa a estrutura de dois blogs caracterizados como "jornalísticos". Os blogs pertencem a dois 
jornalistas conceituados no Brasil: Luiz Nassif, hospedado no Portal IG, e Olavo de Carvalho, o Mídia sem 
Máscara. Os dados apresentados foram baseados na observação sistemática ao longo de 10 dias. O foco é 
esclarecer quais as vantagens existem no blog em relação às mídias convencionais e comparar a estrutura 
visual e jornalística dos dois em busca do que há nas estrelinhas desse aspecto informal de comunicação. 
Durante 10 dias foram analisados todas as postagens dos dois blogs em questão. Dentre os “posts” veiculados 
do dia 18 ao dia 28 de novembro de 2009, foi feito um recorte naqueles que tratavam estritamente da editoria 

de política. O Blog do Luiz Nassif escreve um pouco sobre tudo, assina matérias de literatura, cultura, economia 
e outros assuntos. Já o blog Mídia sem Máscara, de Olavo de Carvalho, é um blog restrito à editoria de política. 
Realizada a clipagem, começamos a análise comparando os blogs com notícias de outras mídias como o 
Telejornalismo, por exemplo. Analisamos separadamente cada blog e depois debatemos as diferenças entre as 

linhas editoriais e o que havia em comum entre eles. Munidos com esses dados, começamos a analisar o 
conteúdo dentro das referências bibliográficas e o que estava sendo postado em outros blogs que retratam esse 
mesmo assunto. Antes do formato blog se tornar amplamente conhecido, havia vários formatos de 

comunidades digitais como o Usenet, serviços comerciais online como o GEnie, BiX e Compuserve, além das 
lista de discussões e do Bulletim Board System (BBS). Em 1990, softwares de fóruns de discussões como o 
WebEx criaram os diálogos via “threads”. Rebbecca Blood foi uma das pioneiras no uso dessa ferramenta, 
referindo em 1999 que estes eram diferentes na forma e no nível de conteúdo das publicações periódicas que 
os precederam. Os blogs mais antigos não trabalhavam com longos textos, apresentando apenas uma lista de 
links misturada com comentários. Depois, começaram a aparecer os textos de gosto pessoal, com 

aproximadamente quatro linhas de conteúdo. O blog atual é uma evolução dos diários online, onde pessoas 
mantinham informações constantes sobre suas vidas. Estes primeiros blogs eram simplesmente componentes 
de sites atualizados manualmente no próprio código da página. As evoluções das ferramentas existentes no 
blog, que auxiliavam a compreensão de produção e manutenção de artigos postados em ordem cronológica, 
facilitaram o processo de publicação e popularização. A blogosfera, termo que representa o mundo dos blogs, 
progrediu a um ritmo extraordinário. O papel do blog é democratizar os meios de comunicação, contextualizar 

um assunto de muitos para muitos. Um aspecto ímpar que a internet desenvolve e aprimora cada vez mais. Os 

internautas não devem ser ingênuos ao ponto de acreditarem que não existem jogos e interesses dentro desses 
veículos. 
 
Palavras-chave: blogs; jornalismo político; Internet. 
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CSA013 - Contribuições da usabilidade e ergonomia cognitiva para a melhoria dos 

processos e procedimentos do website da FAZU 
 
 

Apresentador:  ALMEIDA, Daniela Rocha  
Orientador:  SILVA, Reginaldo Costa 
Instituição: FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba 

 
 
A pesquisa procura analisar se o website da FAZU – Faculdades Associadas de Uberaba, com o atual design 

gráfico e distribuições das informações, atende as necessidades e o comportamento dos usuários internos. A 
pesquisa tem como objetivo avaliar e analisar as contribuições da usabilidade e ergonomia cognitiva para a 
melhoria de processos e procedimentos do site da FAZU A partir dos objetivos elenca-se a problematização da 
possibilidade de aumentar a abrangência, a facilidade de uso e o poder de atração do site da FAZU. As 
hipóteses estão centradas se a reestruturação do website da FAZU será um ponto facilitador na comunicação 
interna e externa e se as mudanças a serem implementadas contribuirão para melhorias na imagem do website 
tornando-o um elemento atrativo, amigável proporcionando confiabilidade nos usuários e fortalecimento da 

imagem Institucional. As composições dos dados quantitativos recebem tratamento estatístico por meio de 
gráficos e os qualitativos por meio de análise descritiva. A pesquisa é de cunho exploratório-bibliográfico, 
descritiva e explicativa, por meio de um estudo de caso. O método de abordagem é o hipotético-dedutivo e o 
de procedimento monográfico e comparativo. Para coletar as análises e sugestões utiliza-se um questionário 

semi-estruturado, distribuído a 42 (quarenta e dois) usuários do website da Faculdade. Por meio das análises 
dos resultados, obtidos através dos questionários consta-se que as mudanças propostas no estudo são viáveis, 
atendem as necessidades dos usuários e contribuem para o fortalecimento da comunicação, processos e 

procedimentos na Instituição tanto internamente quanto para a comunidade. As modificações propostas na 
pesquisa foram aprovadas pela direção da instituição em dezembro de 2008 e começaram a ser implementadas 
a partir de janeiro de 2009. 
 
Palavras-chave: website; usabilidadade; comunicação. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas. 
 



 
 

 

 175 

CSA014 - Rádio e TV WebCom: o emprego das novas mídias para o estímulo da 

autonomia dos alunos 
 
 

Apresentador:  SANTOS JUNIOR, Renato Maia  
Orientador:  FONSECA, André Azevedo da; OLIVEIRA, Luis Fernando Ribeiro de 
Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador: Universidade de Uberaba 
 
 

Essa pesquisa aplicada procura discutir a experiência da instalação de uma rádio web com transmissão ao vivo 
e com finalidades didático-pedagógicas, com vistas a desenvolver habilidades de alunos de ensino médio e 
superior na área da Comunicação e Educação. O primeiro passo foi empreender uma revisão bibliográfica sobre 
o conceito de Educomunicação, tal como firmado por ismar Soares. Em seguida, realizamos uma pesquisa de 
caráter prático, no sentido de estudar as melhores alternativas para a instalação material dos equipamentos, 
softwares e demais instrumentos de transmissão (servidores de stream, etc). Por fim, firmamos uma 
metodologia de trabalho para orientar os alunos na produção de inúmeras modalidades de programas 

radiofônicos e telejornalísticos com finalidade educacional. A instalação da Rádio WebCom provocou entusiasmo 
em um grupo de alunos que encontraram a oportunidade de experimentar alternativas inovadores do processo 
de Comunicação. Ao relacionar a Comunicação, a Educação e as novas tecnologias, favorecemos um ambiente 
de livre expressão da criatividade e um despertar dos alunos em relação a diversos temas do universo 

acadêmico. Assim, notamos que a aplicação das novas mídias tende a estimular a curiosidade, o protagonismo 
e a autonomia intelectual. O conceito de educomunicação sugere que a junção das mídias com a sala de aula 
contribui para que os alunos firmem a sua posição de sujeitos no processo de aprendizagem. Por isso, verifica-

se o incremento da capacidade crítica dos alunos, tendo em vista que eles têm que elaborar e reelaborar os 
conceitos que eles mesmos transmitem através das mídias laboratoriais. A educomuniação tende a desenvolver 
o espírito de autonomia e empreendedorismo, pois estimula uma participação integral dos alunos não só na 
transmissão de informações, mas na interpretação, seleção, criação e difusão de novos conhecimentos. 
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A aplicação da norma, para diversos doutrinadores, necessita apenas de uma interpretação literal e tipificação 
do caso concreto. A teoria estruturante do direito busca modificar este entendimento que, em maior parte de 
sua aplicação acaba por ser insuficiente aos anseios da sociedade. Esta teoria está inserida no contexto pós-

positivista, se propõe à analise das diretrizes do Estado social e Democrático de Direito que influenciam na 
efetiva aplicação da norma constitucional. Destaca-se que a teoria estruturante do direito trás à tona o novo 
método de construção normativa, o qual retira a exclusiva legitimidade do poder legislativo, atribuindo ao 
judiciário, por meio de seus julgados, a produção normativa, sendo o texto codificado apenas o início do 
processo de concretização da norma. Tendo em vista que o objetivo central é a análise exclusivamente teórica 
de um determinado instituto, optamos pela técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Esta pesquisa 

constatou que a Teoria Estruturante aponta um novo método de construção normativa que retira a exclusiva 

legitimidade do poder legislativo, atribuindo ao judiciário, por meio de seus julgados, também a possibilidade 
de produção de normas, sendo o texto codificado apenas o início do processo de concretização da norma. 
Portanto, a norma constitucional, para efetiva aplicação, deve ser a soma dos mecanismos de estruturação da 
realidade social e a aplicação do texto normativo, conforme jurisprudências e súmulas de tribunais superiores, 
os quais analisam os casos em suas particularidades reais. O texto normativo como é entendido nas teorias 
vigentes no direito nacional não devem ser confundidos com a norma jurídica. Ademais, a norma possui como 
características primordiais ser o resultado de um processo de concretização, o qual leva em consideração o 

mecanismo estruturado da realidade social, somado à aplicação do texto normativo, metodologicamente 
estruturado. Observa-se então, que o texto normativo é somente um elemento da norma, e produzirá efeito 
apenas com sua efetiva aplicação. Em comparação com a doutrina atual, notamos que esta considera o texto 
normativo como o limite de atuação dos julgadores, sendo que a teoria estruturante do direito identifica o texto 
normativo apenas como o início da codificação da norma.Deve-se ter como norma o resultado de um processo 
de concretização, metodologicamente estruturado, no qual atuam elementos definidores da normatividade, 

notadamente, circunstâncias fáticas! relacionadas ao caso concreto. E não mais confundir com um referencial 
lingüístico do comando jurídico (texto normativo). Logo, para efetiva aplicação das normas constitucionais, 
deve-se levar em consideração que esta não é apenas um índice limitador ao poder judiciário, e sim uma 
referência para aplicação e adequação, dentre as particularidades, ao caso concreto. 
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A pesquisa realizada tem por escopo elencar os principais aspectos estatuídos pela Teoria Estruturante do 
Direito, mediante uma contraposição teórica com a tradicional Teoria Juspositiva de Hans Kelsen. Possui a 
finalidade, a partir da crise do positivismo e do advento do Estado de Direito Democrático (1988), de discorrer 
acerca da aplicabilidade pragmática das normas do ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquelas de 
estatura constitucional. A partir de uma metodologia fundamentada em observações teórico-bibliográficas, 
sobretudo na análise detida da obra do jurista alemão Friederich Müller e vasta pesquisa documental, momento 
em que se observa a análise dos arestos proferidos pelos Tribunais Superiores no Brasil, principalmente do 

Supremo Tribunal Federal, o presente trabalho delineia aspectos basilares da recente Teoria Estruturante do 
Direito, buscando, sempre, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro e, logicamente, sua 
aplicação, tendo-se como palco o paradigma ofertado pela Constituição Federal de 1988. A partir da 
metodologia apresentada, foi possível apresenta-se o processo de concretização da norma jurídica, 

caracterizado, a partir da análise do caso concreto e a aplicação dos elementos de concretização, pela 
dignificação o trabalho do operador do direito que, nesta hipótese, é o protagonista da criação da verdadeira 
norma jurídica aplicável. Foi possível, ainda, estudar a Teoria Desenvolvida pelo autor alemão Friederich Müller, 

cuja aplicabilidade no direito brasileiro se viu obstada, pela forte impregnação de positivismo no entendimento 
dos tribunais pátrios, em que a aplicação fria da lei faz com que as decisões judiciais sejam, na maioria das 
vezes, afastadas da realidade prática e, consequentemente, do julgamento justo. O entendimento entabulado é 
fruto das inúmeras discussões coordenadas pela orientadora da pesquisa e pelos discentes elaboradores da 
mesma, distinguindo-se a mudança do eixo teórico que determinou a cisão entre a aplicação da ultrapassada 
teoria positiva e a passagem para a concretização da norma, que se consubstancia na promulgação da Carta 

Constitucional de 1988, exigindo-se uma nova postura dos operadores do direito, a começar no seio acadêmico, 
cuja importância se destaca à pesquisa aqui prolatada. 
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Müller propõe uma distinção importantíssima entre texto e norma, que gera diferença entre validade e 
normatividade. Para ele a norma não se identifica com o texto do preceito jurídico, mas é o resultado de um 
processo de concretização, metodologicamente estruturado, em que atuam outros elementos definidores da 
normatividade, notadamente, as circunstâncias fáticas relacionadas ao caso concreto. A temática do presente 
trabalho não é simples e envolve uma série de conceitos e formulações que não puderam ser desenvolvidos em 
sua totalidade. Fez-se delimitações precisas, sem as quais a própria problemática corria o risco de se perder ou 
de se desvirtuar em meio a pensamentos que são, ademais, extremamente dinâmicos. Tendo em vista que o 

objetivo central é a análise exclusivamente teórica de um determinado instituto, optamos pela técnica de 
pesquisa bibliográfica e documental. Considerando os institutos acima citados, a teoria estruturante do direito 
pode ser conceituada como um método indutivo de interpretação do ordenamento, ou seja, só “existe e tem 
legitimidade” no ordenamento jurídico, para o autor, aquela norma que é interpretada a partir de um caso 

fático. O texto “cru” da norma, na nossa interpretação é, portanto apenas uma estrutura, sobre a qual se 
edificará através da interpretação proposta pela teoria de Müller a normatividade legitima e aceita em um 
Estado Democrático de Direito. Verificamos que a teoria estruturante do direito é metodologicamente 

“subdividida” em quatro institutos que interpretados em conjunto nos leva ao entendimento proposto e 
pensado pelo professor Muller (CONTE, 2008). São eles: O Programa Normativo é a basicamente a intenção 
existente “atrás” da concretização de uma norma, ou seja, a delimitação de expressão da opinião do legislador 
no momento de discussão e aprovação da referida norma (o fato que pretendia ser regulado com a 
promulgação da norma). Em contrapartida o âmbito normativo é o alcance real da norma jurídica aplicada na 
realidade social, em sociedade um organismo vivo e em constante mudança, o âmbito normativo acaba por ser 

delimitado, traçando-se linhas imaginárias de possibilidades de aplicação da norma. A norma jurídica, conceito 
bastante discutido pelo autor, assume em sua teoria um papel de norteador do ordenamento, ou seja, a norma 
textualizada, codificada serve de início e de fim da aplicabilidade dos direitos. Em uma analise inicial, podemos 
dizer que a teoria de Müller difere de outras teorias pós positivistas (tais como as de Dworkin e Alexy), pois 
diferentemente desses, aquele não faz distinção entre princípios e regras no ordenamento, tratando ambos 
como norteadores da concretização da legitimação da norma (FONSECA, 2006). 
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Para compreender o pensamento de Muller faz- se imprescindível o estudo prévio da diferença entre norma e 
texto legal. Há ainda a preocupação quanto à nova realidade social globalizada, na qual as transformações 
processam-se de maneira tão dinâmica que posições dogmáticas vêm perdendo seu espaço. A realidade social 
de hoje é outra e deve-se entender mais do que nunca a idéia de direito como meio e não como fim. Tendo em 
vista que o objetivo central é a análise exclusivamente teórica de um determinado instituto, optamos pela 
técnica de pesquisa bibliográfica. A pesquisa se deu a partir de um programa de leituras que, por uma questão 

de método, foram feitas a partir, e além da obra do jurista alemão Friederich Müller, bem como de autores que 
comungam e relativizam seu pensamento, atendendo aos cinco eixos temáticos nos quais o projeto se 
dividepretado pelo Poder Judiciário. Verificou-se que o estudo da Teoria estruturante trouxe a tona muitas 
perguntas importantes para a formação de uma boa prestação jurisdicional, colocando-se como um sistema 

aberto a teoria critica posicionamentos extremados.Levando em consideração o vasto conhecimento do 
professor alemão Friedrich Müller a cerca do direito brasileiro, juntamente com suas analises constitucionais 
dentro de um Estado Democrático, considera-se aqui, a sua teoria como uma evolução jurídica que deve ser 

respeitada e estudada no Brasil. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas tem ganho o 
reconhecimento do direito constitucional contemporâneo. A produção de efeitos dos direitos não 
exclusivamente verticais (do particular frente ao Estado), mas também horizontais (entre particulares), tem 
sido verificada na realidade jurídica brasileira. De fato, o tema da eficácia horizontal ou vertical relaciona-se 
com a questão de se saber a quem são oponíveis os direitos fundamentais do indivíduo.O caso paradigmático a 
respeito do assunto foi analisado pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 201.819-8. 

Tratava-se de um recurso extraordinário interposto pela União Brasileira de Compositores visando à reforma do 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que invalidava um ato de exclusão de associado. O 
argumento do TJ era de que a recorrente não teria respeitado o princípio constitucional da ampla defes! a. 
Considerou uma visão nova, com um amplo debate sobre o tema, do qual podemos extrair três correntes a 
respeito. A primeira delas, baseada no constitucionalismo americano rejeita a oponibilidade de direitos 
fundamentais entre entes privados, somente admitindo-a nas relações estabelecidas com o Poder Público. A 

segunda corrente defende a aplicabilidade mediata ou indireta dos direitos essenciais, mas não permite a sua 

oponibilidade entre os particulares. A terceira corrente (atualmente adotada pelos tribunais brasileiros) 
reconhece a oponibilidade aberta dos direitos fundamentais não só na relação individuo/Estado, mas também, 
na relação entre particulares. 
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Freiderich Muller em sua teoria estruturante do Direito entende que a boa prestação jurisdicional é aquela que, 
em sua essência, respeita uma estrutura referencial maior(Constituição), e observa as particularidades de cada 
caso,que quando combinadas com o texto legal resultam em uma norma.Tendo em vista o grande dinamismo 
da sociedade contemporânea e a impossibilidade do poder legislativo estatal alcançar em tempo abil todas 

estas transformações, suas podem ser vistas como uma evolução jurídica, a qual o Brasil deve estar atento.O 
País necessita de uma prestação jurisdicional que possa dar maior satisfação as partes e que seja coerente aos 
anseios sociais. A metodologia adotada foi a técnica de pesquisa bibliográfica. Buscou-se analisar de forma 
concisa as principais idéias da teoria estruturante do direito. O estudo da Teoria estruturante trouxe a tona 
muitas perguntas importantes para a formação de uma boa prestação jurisdicional, colocando-se como um 
sistema aberto a teoria critica posicionamentos extremados. Há uma grande preocupação com o princípio da 
razoabilidade e, o princípio da adequação da norma a um contexto construído pela interpretação do texto 

fundamentada em uma pré-compreensão que carrega em si uma série de valores que vão desde a política e 
cultura de um povo até uma adequação axiológica dos cânones e dogmas do direito. Considera-se a sua teoria 
como uma evolução jurídica que deve ser respeitada e estudada no Brasil. Diante da necessidade de melhorar a 

prestação jurisdicional, fala-se em celeridade processual em reformas processuais, em devido processo legal, 
em razoável duração do processo. Na verdade, trata-se muito mais de um problema estrutural, no qual o 
dogmatismo jurídico frente às inúmeras desarmonias sociais, não consegue atender as necessidades 

contemporâneas. Trabalhando as propostas da teoria estruturante do direito do prof. Muller é possível enxergar 
a necessidade de uma nova interpretação do texto legal transformando-o em norma somente após analise do 
caso concreto respeitando suas particularidades. As análises e reflexões feitas permitem a visualização de 
muitos obstáculos a serem vencidos para que se possa cogitar a respeito da utilização da teoria estruturante do 
direito, visto que são de suma importância os axiomas e diretrizes tratados na constituição, a qual na visão de 
Friederich Muller é o que estrutura! o paradigma jurídico de cada país. Considerando a visão pós-positivista da 
teoria estruturante do direito, tornam-se superadas muitas das posições tradicionalistas do positivismo. Trata-

se de uma inovação no modo de pensar jurídico com fundamentações racionais e razoáveis. 
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Pensadores idealistas lamentam que o positivismo se entregue à ilusão da neutralidade axiológica e ofereça 
uma teoria sem vida, enquanto pensadores com sensibilidade social criticam o caráter artificial e conservador 

da visão positivista. Essa pesquisa analisa se o Positivismo jurídico legitima o direito positivo ou essa tarefa 
cabe ao pós-positivismo, e se o pós-positivismo resulta da necessidade de fundamentação axiológica do direito. 
Assim, deve-se compreender o Pós-Positivismo como um modo de conceber o direito a partir de conteúdos 
valorativos construídos pelos próprios intérpretes/destinatários das normas. Tendo em vista que o objetivo 
central era a análise exclusivamente teórica de um determinado instituto, optamos pela técnica de pesquisa 
bibliográfica e documental. Pesquisa teórico-bibliográfica: leitura de obras de Direito Constitucional Geral, e 
também específicas sobre o tema proposto; Pesquisa documental: acesso a julgados dos tribunais brasileiros a 

respeito do assunto. A análise de bibliografia levantada permitiu conhecimento do fenômeno jurídico. No que se 
refere à análise da legitimidade das decisões judiciais, apartir das vertentes positivista e pós-positivistas, pode-
se dizer que somente se alcança o reconhecimento de sua (das decisões) "justeza" somente se são respeitados 

os princípios constitucionais, especialmente o do devido processo. Sem que haja a completa adequação das 
decisões ao marco teórico democrático e o respeito aos seus fundamentos, qualquer decisão jurídica carece de 
legitimidade e, portanto, pode ser questionada. Sobre a questão da legitimidade no Direito, observa-se que a 

Teoria Positivista pondera que as normas e princípios norteadores do Direito possuem a legitimidade inserida 
dentro do próprio ordenamento jurídico. Observando-se uma crescente ineficácia dos métodos clássicos 
positivistas de interpretação das normas, surge então, o Pós-Positivismo que veio reformular o modo de pensar 
o Direito. A teoria Pós-Positivista preocupa-se com o ordenamento jurídico e com concepções de justiça, 
legitimidade e ética, focados na obediência à Constituição de 1988, considerando o atual Estado Democrático 
de Direito. Deve haver um cuidado acerca da flexibilização e aplicação do direito, pois, não deve ser 
considerada a moral imposta pela sociedade. O julgador deverá ser imparcial ao tomar decisões e esta deverá 

ser embasada no devido processo Jurídico-Constitucional. O fundamento Moral somente poderá ser considerado 
quando o legisl! ador estiver na fase de produção de uma norma e esta posteriormente for submetida ao devido 
Processo Legislativo. Toda decisão deverá ser interpretada e definida respeitando os Princípios da Isonomia, 
ampla defesa e contraditório, e a decisão do julgador assumirá legitimação quando a solução de cada caso 

concreto, estiver em consonância absoluta com a vontade Constitucional. 
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Dois movimentos filosóficos-jurídicos influenciaram substancialmente o surgimento do positivismo jurídico, a 
saber, a Escola Histórica do Direito, iniciada na Alemanha e tendo como principal representante Savigny e a 

Escola da Exegese nascida na França. Nesta evolução do direito surge o positivismo jurídico, cujo fato histórico 
da produção legislativa do direito é o seu fundamento. O Positivismo Jurídico consiste numa epistemologia e 
numa ideologia de leitura do direito positivo que crê na existência da lei como objeto criado pelo homem, razão 
pela qual o Positivismo pretende converter o conhecimento jurídico em ciência. Optamos pela técnica de 
pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa teórico-bibliográfica deu-se por um programa de leituras a 
partir de obras de Direito Constitucional Geral, e também específicas sobre o tema proposto; bem como a 
documental, considerada como a coleta e análise de dados provenientes de fontes que auxiliarão na 

contextualização do tema. A análise de bibliografia levantada permitiu conhecimento do fenômeno jurídico. 
Todo aplicador recorre a normas para exporem suas argumentações visando atender objetivos próprios e para 
a tomada de decisões a autoridade busca a objetividade da norma. O resultado desta pesquisa concretizou-se 

na confirmação de que o positivismo ainda é utilizado nos tribunais brasileiros com uma destacável presença, 
uma vez que a norma é o objeto para aplicação do direito. A linha positivista entende que para julgar um fato, 
deve-se recorrer ao conteúdo da norma e o julgado fica submetido à ordem da lei. Há uma necessidade de 

compreender a razão de como as decisões são tomadas, há cinco categorias que influenciam esta tarefa. A 
determinação primária considera normas e fatos e a secundária, fatores políticos, morais e pessoais; o 
intérprete necessita considerá-las para não alcançar finalidades abusivas. Ao abordar de maneira sistemática 
um determinado caso, os aplicadores da norma a usam para embasar suas argumentações que, portanto, 
caminham para a objetividade. A interpretação pode não ter como principal preocupação a busca pela 
objetividade, isso ocorre quando se visa o atendimento a interesses específicos e assim as argumentações 
expostas objetivam favorecer tais interesses. Porém quando se vê a necessidade de garantir a verdade, tarefa 

executada pelo julgador predomina a busca da objetividade que faz com que o processo interpretativo vivencie 
duas etapas, sendo uma de finalidade descritiva que retrata possibilidades de solução bem como as razões que 
levaram a determinadas soluções e outra que consiste na interpretação sistemática das disposições que 
regulamentam determinado caso. Nota-se que o direito cria ordem nas relações sociais e ao avaliar 

interpretações e recorrer às normas predomina a busca incansável da verdade, o que permite alcançar o 
principal objetivo da interpretação e realçar como é necessária a existência das normas. 
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CSA022 - Hermêneutica constitucional pós positivista 
 
 
Apresentador:  SOUSA, Fábio Moreira de  
Orientador:  HABER FALEIROS, Thaísa 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A hermenêutica constitucional pós-positivista se insere num contexto pós-88 através de uma proposição na 
qual a norma constitucional deve ser analisada numa perspectiva de ampla participação dos destinatários. 
Assim, o presente estudo traz uma contribuição ao alcance de uma democracia de fato de forma plena. Neste 
contexto propõe, quando da interpretação infraconstitucional e constitucional, uma a efetiva aplicabilidade dos 

princípios da ampla defesa, devido processo legal e isonomia como corolários de um Estado Democrático. A 
presente pesquisa foi desenvolvida nos ditames das seguintes metodologias: I- pesquisa teórico-bibliográfica. A 
pesquisa se deu a partir de um programa de leituras que, por uma questão de método, foram feitas a partir de 
obras de Direito Constitucional Geral e também específicas sobre o tema proposto, atendendo aos cinco eixos 
temáticos nos quais o projeto se divide II - A pesquisa documental. Considerada aqui como a coleta e análise 
de dados provenientes de fontes que auxiliarão à contextualização do tema. Pretendemos, então, acessar: os 
julgados dos tribunais brasileiros a respeito do assunto, favorecendo a compreensão de como o tema vem 

sendo interpretado pelo poder judiciário. Diante da pesquisa foi possível compreender que a metodologia 
clássica atual de interpretação constitucional, não está em plena consonância com a perspectiva democrática e 
necessita de complementação e debata crítico reflexivo, não obstante propõe um forma de somar a atual 

metodologia como afim de torna possível o aperfeiçoamento da Hermenêutica constitucional numa análise pós 
positivista. Foi procedida uma conceituação do tema em estudo, sob uma análise de um enfoque crítico/ 
reflexivo, sempre se atendo ao prisma democrático. A explanação contém as bases princípiológicas que 

norteiam o estudo hermenêutico constitucional, bem como a exposição da atual dogmática clássica vigente. 
Neste contexto propõe, quando da interpretação infraconstitucional e constitucional, uma efetiva aplicabilidade 
dos princípios da ampla defesa, devido processo legal e isonomia como corolários de um Estado Democrático. 
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O Positivismo Jurídico é uma doutrina que considera que somente é Direito aquilo que é posto pelo Estado. Sua 
tese básica é a de que o direito constitui produto da ação e vontade humana e não mais o direito da imposição 
divina, da natureza ou da razão como afirma o Jusnaturalismo. Boa parte dos autores, partidários do 
positivismo jurídico defende também que não existe necessariamente uma relação necessária entre o Direito, a 
moral e a justiça, visto que as noções de justiça e moral são relativas, mutáveis no tempo, no espaço e sem 
força política para se impor contra a vontade de quem cria as novas jurídicas. Tendo em vista que o objetivo 

central é a análise exclusivamente teórica de um determinado instituto, optamos pela técnica de pesquisa 
bibliográfica. A pesquisa deu-se a partir de um programa de leituras que, por uma questão de método, foram 
feitas a partir de obras de Direito Constitucional Geral, e também específicas sobre o tema proposto, atendendo 
aos cinco eixos temáticos nos quais o projeto se divide. A expressão “positivismo jurídico” deriva da locução 

direito positivo contraposto àquela de direito natural. O direito positivo é aquele que estabelece ações que, 
antes de serem reguladas, podem ser cumpridas indiferentemente de um modo ou de outro, mas, uma vez 
reguladas pela lei, importa que sejam desempenhadas do modo prescrito pela lei. O direito natural é aquele 

que tem em toda a mesma eficácia, este prescreve ações cujo valor não depende do juízo que sobre elas tenha 
o sujeito, mas existe independentemente do fato do parecerem boas a alguns ou más a outros. Para Hans 
Kelsen, a ciência do Direito, compreendida como ciência normativa tem por objeto as normas jurídicas 
positivas. O fundamento de validade de qualquer norma positiva, seja ela moral, religiosa ou mesmo jurídica, 
apenas pode ser a validade de uma norma superior do mesmo sistema. Desta forma, o que confere sentido 
objetivo ao dever-ser caracteriza! do como norma, é a sua referência a norma superior. O positivismo de 

Kelsen pressupõe um Direito puro, livre de interferências morais e éticas efetivamente estranhas aos conteúdos 
jurídico e metajurídico. /a diferenciação entre os campos da moralidade e da juridicidade, para Kelsen, 
simbolizam a tão visada autonomia da Ciência Jurídica. Sendo o Direito positivo, pode este ser moral ou imoral, 
independentemente do que se considere mais justo ou socialmente adequado. O Direito Positivo seria, pois, o 
direito inserido (positum) pelo ente legiferante, dotado de validade e legitimidade, por obedecer a formalismos 
pertencentes a um determinado sistema jurídico. Por sua natureza não pressupõe nada além do valor jurídico. 

Pode-se criticar: sua concepção restrita de ciência; sua concepção positivista do Direito. O Direito não é só lei. 

O Direito não é imposto de “cima pra baixo”, mas sim fruto da sociedade. 
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Com as grandes guerras mundiais, revoluções e regimes totalitários, houve a necessidade de buscar 
transcender os limites formalistas do positivismo jurídico e considerar tanto aspectos da realidade como 

revisitar os aspectos axiomáticos da construção do direito. O direito deveria ser refletido a partir de sua função 
na sociedade, a partir de princípios e regras que trouxessem, mais uma vez, as discussões sobre valores supra-
positivos enquanto base da unidade do sistema jurídico. O constitucionalismo moderno e a teoria dos direitos 
fundamentais são reflexos dessa virada teórica no estudo do direito. Tendo em vista que o objetivo central é a 
análise exclusivamente teórica de um determinado instituto, optamos pela técnica de pesquisa bibliográfica que 
deu-se a partir de um programa de leituras que, por uma questão de método, foram feitas a partir de obras de 
Direito Constitucional Geral, e também específicas sobre o tema proposto, atendendo aos cinco eixos temáticos 

nos quais o projeto se divide. Depois da 2ª. Guerra Mundial, passou-se a vivenciar uma crise do positivismo 
jurídico, método que tinha a pretensão de criar uma ciência jurídica objetiva, neutra e formalista, esvaziando-
se o debate sobre a legitimidade e a justiça do sistema jurídico. Posteriormente, passou-se a investigar, o que 

ocorre quando esse positivismo, como método cede espaço. Constatamos que ocorre o surgimento de uma 
série de reflexões acerca da função e interpretação do Direito, reinserindo-se noções de justiça e legitimidade 
para a compreensão axiológica e teleológica do sistema jurídico. Essa nova fase denominou-se de pós 

positivista. A evolução do pensamento humano levou à evolução da ciência, inclusive da ciência jurídica, até 
chegar ao entendimento de que a categoria “justiça” era incompatível com a categoria “direito”, surgindo assim 
a teoria pura do direito. Para Kelsen a interpretação não era um problema científico, porque envolve o 
problema do juízo de valor ao buscar essa interpretação. A interpretação pode ser usada fora da norma, sendo 
uma decisão política do juiz; o chamado giro decisionista Kelsiano. Já no século XX o modelo interpretativo do 
pós-positivismo, os princípios constitucionais passam a ter força normativa plena. O trabalho apresentou a 
posição doutrinária de vários autores neolocnstitucionaislistas de viés pós-positivist, tais como: Robert Alexy; 

Ronald Dworkin; Chaïm Perelman; Klaus Günther e John Rawls. O estudo científico teve como principal foco 
abordar a principal crise vivenciada na história jurídica sobre as ma! is variadas concepções de justiça e 
fundamentação do pós-positivismo e dos direitos fundamentais, discutindo sobre a normatividade dos princípios 
e dos valores com aproximação da ética do direito. 
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CSA025 - Emendas e mutações constitucionais. Análise dos mecanismos de 
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Apresentador:  DINIZ, Larissa Lacerda 
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Demais Autores: SILVA, Morena Monalisa Felício Moreira da; OLIVEIRA, Sofia Frange Miziara; 

DOMINGOS, Rafael Faria; PIRLANDELLI, Rafael Silva 
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Este artigo aborda uma analise de cunho critico da temática envolta das diversas conceituações de Constituição 
através da história, com ênfase no período que se inicia com as revoluções burguesas terminando nos dias de 
hoje com a nova conceituação a partir do neoconstitucionalismo. Traz também de maneira a apresentar maior 
potencial de explanação a teoria do conceito moderno de constituição, sempre estudado a luz das mudanças 
político-sociais. O estudo foi desenvolvido através de analises bibliográficas e documentais a cerca da matéria 
de Direito Constitucional, e discussões crítica sobre as teorias que vigoram e vigoraram a cerca do Direito como 

um todo e do direito constitucional. O estudo da história do conceito de constituição nos elucida a devida 
importância que deve ser dada as mudanças constitucionais para que a mesma possa desempenhar seu papel 
no embasamento sócio-jurídico que maneira eficaz e clara. É mister estarmos sempre refletindo acerca da 
constituição ligando-a a realidade sócio-político-econômica que se queira por em questão. Visto que de nada 

nos adianta uma Lei Maior que não ultrapasse os limites do papel. E que este é o objetivo que buscamos com o 
passar do tempo, uma integralização de espaços. Da análise empreendida, concluímos a importância do Poder 
Constituinte Derivado e, portanto, das reformas constitucionais, para manter atualizada a Constituição, que é 

um documento de cunho histórico, diante das mudanças políticas e sociais ocorridas ao longo do tempo. E que 
é de extrema relevância esses dois estarem ligados a hermenêutica, muitas vezes esquecida. Além de se veri! 
ficar também no estudo a importância da capacitação do poder constituinte em transmitir a realidade que o 
cidadão autor no Estado Democrático de Direito procura. O estudo nos mostra que antes de se falar de 
qualquer mecanismo de alteração, criticas e teorias a cerca da constituição é necessária a explanação acerca de 
sua origem e seu conceito. É imprescindível partimos da proposição que a constituição ergue o princípio do 

governo limitado moldando a partir daí todas as normas infraconstitucionais e o aparato técnico-juridico da 
sociedade, e até mesmo criando um cerne moral, como no caso dos direitos fundamentais. O conceito de 
constituição começa a tomar a forma que visamos hoje com as revoluções burguesas, com o surgimento dos 
chamados Estados Constitucionais limitados pelo direito, que é o Estado limitado pelo direito, cujo poder se 
baseia no respeito a uma constituição, que o autolimita. E é ai que a ênfase do articula se molda, passando 
pelo próximo modelo de Estado que seria o liberal e depois o neoliberal. Porém, o começo do nosso estudo por 

este ponto não significa que não houve antes praticas constitucionalistas da história do homem, que também 

merecem abordagem aqui. 
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Por acreditar que a evolução do direito caminha juntamente com a evolução da sociedade, é de suma 
importância mecanismos que tenham o poder de impedir que nossa ciência do direito venha a se estagnar. No 
entanto, questiona-se se tais mudanças são realmente válidas para melhoria do ordenamento jurídico. Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as Constituições brasileiras uma vez que, cada uma delas foi criada 
em regimes diferentes. Pudemos concluir então quais foram os verdadeiros avanços do nosso país acerca de 
cada Constituição; e mais, analisamos também a legitimidade da nossa Constituição atual em nosso Estado 
Democrático de Direito. O intuito do trabalho é abordar questões suscitadas sobre a necessidade de constantes 
mudanças em nossa carta magna e assim o quão é importante a permanência do texto constitucional e que 
suas normas não são meramente figurativas. Defende-se, outrossim, a necessidade de respeito a Lei 
Fundamental por parte de propositores e população. Com base em uma análise histórica, acerca de leis 

fundamentais anteriores, percebe-se que nosso ordenamento jurídico sempre foi regido por leis ou regras de 
conduta baseadas apenas em fatores reais de poder que por sinal são efêmeros dando espaço para mutações e 
reformas. As Constituições de 1824, 1937, 1967 são claros exemplos do argumento exposto acima, pois, 

sempre deram poder a ditador ou grupo de ditadores. Assim foi nos períodos monárquico, na primeira república 
e militar. A partir de 1988, a promulgação da constituição cidadã, nas palavras de Ulysses Guimarães, foi 
considerada um marco jurídico na história de nosso país, pois a primeira constituição democrática brasileira 

assegura a todos os cidadãos participar da vida constitucional brasileira. Sendo assim o povo que era 
considerado ATOR das decisões jurídicas passa a ser AUTOR, ou seja, produtor do próprio direito. Ademais, a 
constituição cria o Estado Democrático de Direito. Diante desse marco e consequentemente das mudanças 
sociais, surgiram também mecanismos para acompanhar a evolução da sociedade e não deixar que o texto 
constitucional se tornasse obsoleto. Reformas e mutações constitucionais são meios de alterações da Lei 
Fundamental; partindo de um procedimento legal, as reformas permitem a adaptação das necessidades às 
novas realidades, sem que para isso tenha que recorrer novamente ao poder constituinte originário e isso dar-

se-á por exemplo, por meio de emendas constitucionais. In! obstante, questiona-se se tais mecanismos são de 
grande valia para o texto constitucional, ou seja, se reformas e mutações usadas em excesso causam algum 
prejuízo ao longo do texto. 
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CSA027 - Emendas e mutações constitucionais. Uma análise dos mecanismos de 
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DA SILVA, Morena Monalisa Felício Moreira  
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O artigo científico construído com base nas pesquisas acadêmicas realizadas tem como objetivo promover uma 
análise crítica das alterações constitucionais que se deram desde a promulgação da Constituição Federal de 
1988, destacando a importância desses mecanismos e a maneira com que os mesmos tem sido utilizados, 
discutindo inclusive, se elas realmente atendem as alterações contextuais do país. I – Pesquisa teórico-
bibliográfica: o projeto se pautou em livros de autores consagrados na área do Direito Constitucional, partindo 
da parte geral que nos permitiu uma visão ampla do tema à sua especialização, que garantiu o foco do 

trabalho; II – Pesquisa documental: para enriquecer o trabalho foram feitas pesquisas em fontes diversas, 
entre elas a jurisprudência, vez que através dessa análise poderemos expor como o assunto vêm sendo tratado 
pelo Poder Judiciário, saindo do campo exclusivamente doutrinário. A partir da análise feita acerca das 
alterações sofridas formal e informalmente pela Constituição Federal, foi possível traçar um perfil quantitativo e 

substancial das alterações, ao longo dos governos pós Constituição Democrática, que vai de José Sarney a Luis 
Inácio Lula da Silva. Quanto à quantidade, ficou constatado que a média de alterações é superior à maioria dos 
países, o que inseriu o Brasil no fenômeno do "emendismo constitucional", ao passo que, com relação ao 

assunto por elas abordado, observou-se que a maioria se concentrou em questões referentes à organização dos 
poderes, administração pública, tributação e sistema previdenciário. O projeto teve como um dos principais 
pontos de discussão a importância da possibilidade de alteração do texto constitucional, bem como os 
desdobramentos de sua aplicação no contexto brasileiro pós-88. Deste modo, após uma abordagem profunda 
sobre a questão, concluímos como fundamental a existência de um Poder Constituinte Reformador, capaz de 
manter a Constituição atualizada, em sintonia com as exigências sociais que acontecem e se modificam a todo 

o tempo. Para sua eficácia plena, justifica-se a importância dos mecanismos de alteração garantidos pelo texto 
constitucional e formulados pelo Poder Constituinte Originário, o que inclui o povo como autor do direito 
construído e reformulado. Todavia, se tornaram evidentes os prejuízos decorrentes do uso exarcebado desses 
mecanismos, que, ao trazerem reformas de baixa relevância, provocam a perda de credibilidade da 
Constituição Federal perante a sociedade. Assim, ao! passo em que a reforma constitucional se torna um 
mecanismo indispensável à consolidação e aperfeiçoamento dos institutos democráticos, sua aplicação 

irracional pode acarretar em sérios danos e inclusive retrocessos à esta mesma democracia que se deseja 

consolidar. 
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A existência de um mecanismo específico destinado a possibilitar a introdução de alterações no texto 
constitucional é de fundamental importância para o ordenamento jurídico. A reforma constitucional é um 
instrumento de adequação entre a realidade política e a realidade jurídica, uma vez que permite que o texto 
constitucional acompanhe as modificações ocorridas na sociedade e a elas se adapte sempre que necessário. 
Ademais se apresenta como um mecanismo de articulação do Estado na medida em que permite que tal 
adequação ocorra sem quebra da continuidade jurídica, posto que o poder de reforma é um poder constituído e, 

portanto, juridicamente limitado. Tendo em vista que o objetivo central é a análise exclusivamente teórica de 
um determinado instituto, optamos pela técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Por meio da 
metodologia proposta, foi realizada pesquisa de material bibliográfico, com a conseqüente seleção do material a 
ser utilizado para a consecução dos objetivos indicados no plano de trabalho, suficiente para a discussão crítica 

do tema sugerido e que se encontra detalhado no item “Referências”. Em seguida, procedeu-se à leitura e ao 
fichamento do referido material, com a análise sucinta do instituto estudado. Realizaram-se também discussões 
específicas sobre o tema em análise e acerca de cada um dos planos de trabalho, o que culminou na elaboração 

do presente relatório. As reformas constitucionais se dão por meio do Poder Constituinte Derivado Reformador, 
Instituído, Constituído, de Segundo Grau ou, ainda, Secundário. Este poder possui como características 
primordiais: a) secundariedade – pois é necessária uma constituição para prevê-lo, não existindo por si próprio; 
b) subordinação – sujeita-se completamente aos desígnios constitucionais, elaborados pelo poder constituinte 
originário; c) condicionamento – condiciona-se aos limites previstos pelo poder constituinte originário; d) 
continuidade – prossegue a obra do constituinte, atualizando a constituição sem corromper-lhe a espinha 

dorsal.Podem se dividir sob dois aspectos: poder constituinte derivado reformador – que altera a constituição 
federal e é nosso objeto de análise; e poder constituinte derivado decorrente – que aquele que cria e reformula 
as cartas estaduais. Notamos ainda que a titularidade do poder reformador perte! nce ao povo; de outra ponta, 
o seu exercício vem delimitado na Constituição Federal (arts. 60, §2º - deputados e senadores). A doutrina 
considera ainda que há duas espécies de reforma constitucional: a emenda constitucional e a revisão 
constitucional. A emenda constitucional visa à alteração de pontos específicos e localizados da Constituição 

Federal e encontra-se prevista no art. 60 da Carta Maior; já a revisão constitucional visa a mudar a constituição 

amplamente e encontra-se prevista no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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O texto da constituição pode ser modificado formalmente pelas emendas constitucionais. Por outro lado, em 

virtude de mudanças na realidade fática sobre a qual incide a norma, ou por força de mudanças nos 
paradigmas jurídicos sob os quais a norma é interpretada, há mudança no sentido, significado ou alcance da 
norma constitucional, sem que, contudo, qualquer mudança em seu texto literal seja feita. Esse fenômeno, ao 
qual dá se o nome de mutação constitucional foi objeto de estudo nesse trabalho. Foram utilizados os métodos 
bibliográfico e de pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica forjada a partir de leituras de obras de Direito 
Constitucional, Teoria da Constituição, Teoria do Estado e de obras específicas sobre o tema proposto. A 
pesquisa documental revelou-se na análise de dados provenientes dos tribunais brasileiros, especialmente 

julgados a respeito do assunto. Constatou-se a dinamicidade da ordem constitucional, por meio de vários 
processos mutacionais. Constatou-se que esses processos sofrem limitações de ordem gramatical e social e 
que, principalmente, há uma relação de intercondicionamento entre a Constituição e a realidade social, ou seja, 
o intercâmbio contínuo de influências da norma constitucional para a realidade fático-social e, ao mesmo tempo 

e na contramão, dessa para aquela. O processo de mutação constitucional é de mão dupla, e não um processo 
que decorre exclusivamente dos fatos sociais para dentro do texto legal. As mutações foram amplamente 
verificadas pelos estudiosos, de forma que a discussão sobre o tema gira, principalmente, em torno da 

constatação da verdadeira relação existente entre a constituição e a sociedade, uma vez que é essa relação que 
revela a força jurídica da constituição frente às mudanças sociais. Inicialmente, Ferdinand Lassale defendeu que 
a constituição era um texto meramente reprodutivo da realidade, e que qualquer mudança nos fatores sociais 
ocasionavam mudanças no texto constitucional. Com o evoluir dos estudos, teorias mais modernas, verificáveis 
principalmente na doutrina alemã, se passou a defender uma relação de intercondicionamento entre a 
constituição e a sociedade. Outra discussão que também foi constatada foi aquela acerca dos limites e alcance 

das mutações constitucionais. Por se tratar de processo informal e assistematizado, a busca desses fatores 
restritivos teve de ser pautada pela i! nterpretação sistêmica das normas constitucionais e do ordenamento 
jurídico, bem como pelos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e hermenêutica jurídica, o que gerou 
várias divergências. Conclui-se que o fenômeno é tão relevante no ordenamento brasileiro, que mera leitura 
exegética do texto constitucional, hoje em dia, não mais revela o conteúdo normativo das construções literais 
da Constituição Federal de 1988. A interpretação doutrinário-jurisprudencial, cumulada com a visão voltada 

também aos aspectos sociais abrangidos pela norma, passou a ser indispensável para o constitucionalista 

moderno. 
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Com o presente estudo, nosso objetivo é apresentar uma discussão sobre o perfil de uma biblioteca (da/na 

favela) no Orkut – a “Biblioteca Becei de Paraisópolis” –, bem como problematizar a maneira como esse perfil 
(gerenciado por seu responsável, o Senhor Cabral) movimenta sentidos no ciberespaço. Nosso corpus é 
composto, além do referido perfil, por recortes de uma entrevista realizada, por e-mail, com o administrador e 
fundador da “Biblioteca Becei”, o Senhor Cabral. Nossa discussão está ancorada no referencial teórico da 
Análise do Discurso (AD) de linha francesa, na intersecção com teóricos da Ciência da Informação. Quanto ao 
corpus que utilizamos para análise, a coleta foi realizada por meio da seleção dos recortes: i) do perfil da 
“Biblioteca Becei” no Orkut e ii) da entrevista realizada por e-mail, com o Senhor Cabral, gerenciador do perfil 

da “Biblioteca Becei”. Os resultados de análise de nosso corpus apontam para dizeres que colocam a “Biblioteca 
Becei” como: a) um “lugar” de identificação entre os sujeitos da comunidade de Paraisópolis, o qual 
proporciona a realização de encontros, de trocas, enfim, de algum tipo de vínculo; b) um espaço em que o 

conhecimento e a informação são apresentados como partes da biblioteca, que parece possibilitar o acesso a 
ambos – conhecimento e informação – dentro das comunidades; c) uma pessoa, já que não temos uma 
comunidade sobre ela, mas um ‘perfil’, algo típico de um sujeito-navegador. Quantos às comunidades que estão 

adicionadas ao ‘perfil’, notamos que elas estão relacionadas, de uma forma ou outra, ao universo das 
bibliotecas. Como conclusão de nosso estudo, consideramos pertinente marcar que os dizeres presentes no 
perfil da biblioteca (da/na favela) no Orkut e na entrevista do gerenciador desse perfil apontam uma constante 
movimentação de sentidos e sujeitos no ciberespaço. Pontuamos, ainda, que alguns pesquisadores, como 
Milanesi (2002) e Silva (2003), indicam que bibliotecas como a “Becei” tem surgido como resultado da ausência 
de bibliotecas escolares e públicas em nosso país, apresentando-se como uma alternativa para suprir a carência 
de informação das comunidades, na maioria das vezes localizadas em regiões periféricas dos grandes centros 

urbanos ou rurais que sofrem com a ausência de unidades de informação. 
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O Projeto de Pesquisa tem por objetivo formar um “Quadro da Arte de Uberaba”, em prosseguimento às 
pesquisas realizadas desde 2004 que culminará na coleção “Quadro da Arquitetura de Uberaba”, formada pela 
catalogação e análise de todo o patrimônio arquitetônico da cidade. Este projeto justifica-se principalmente por 
sua contribuição ao patrimônio cultural da cidade. Pretende-se, a partir destas pesquisas, um completo “Quadro 
das Artes de Uberaba”, culminando na publicação de um inédito catálogo que enriquecerá o patrimônio cultural 
da cidade. A pesquisa foi dividida entre teórica e empírica. A teórica se desenvolveu a partir de leituras de 
textos e livros relacionados ao tema. A empírica ou de campo consistiu no levantamento dos nomes dos 

profissionais atuantes na cidade e em visitas aos escritórios dos mesmos. O resultado final obtido foi um 
relatório contendo uma breve discussão sobre a conjuntura do design contemporâneo, decorrente da evolução 
das práticas dos períodos anteriores, que gerou uma nova aproximação dos projetos com fundamentos de 
ergonomia, sustentabilidade e principalmente, versatilidade, permitindo uma ampla inserção do produto no 

mercado atual. Isso foi possível, graças ao estudo histórico sobre o surgimento e evolução da preocupação com 
os interiores das residências no Mundo e no Brasil, a partir da Revolução Industrial. No sentido de 
contemporizar a produção do Design em Uberaba com a do restante do país e do mundo, fez-se uma 

contextualização da cidade, relacionando-a a evolução das relações social e econômica de outros centros 
urbanos, onde o Design apresenta-se como foco na evolução tecnológica e espacial. Dentro dessa perspectiva, 
o estudo específico dos usos e costumes das famílias do Triângulo Mineiro, assim como das influências regionais 
a que estão sujeitas, foi preponderante para o entendimento da produção da arquitetura de interiores em 
nossos dias em nossa cidade. Sua comparação com a de outros grupos sociais distintos, em função da diferença 
do perfil (usos e costumes, classe sociais e acesso a bens de consumo) dos moradores, levou-nos à detecção 

de uma arquitetura de interiores muito restrita à camada da sociedade mais favorecida economicamente, como 
pode ser comprovado no documento completo, que apresenta também os resultados da pesquisa de campo, 
através projetos de residências, espaços comerciais e de serviços, além de peças de mobiliário requintadas. 
Desenhos, fotografias e informações relevantes, como materiais utilizados, atendimento às necessidades 
específicas de cada cliente, tecnologias incorporadas à sua produção e utilização de peças oriundas das 
indústrias locais, retratam os trabalhos dos profissionais, arquitetos de designers, visitados. Com o estudo feito 

sobre a origem e o caminho percorrido pelo Design de Interiores até os dias atuais, podemos perceber que ele 

foi uma conseqüência gerada pela necessidade de organização espacial do homem. O amadurecimento da idéia 
sobre os cuidados com o ambiente construído partiu primeiro dos arquitetos e engenheiros, só mais tarde é que 
surgiram os profissionais especializados na área de Design de interiores. No Brasil essa evolução foi um pouco 
mais demorada, devido aos fatores sociais, políticos e econômicos. Enfrentando todas as barreiras, o Design de 
Interiores em Minas já vem, há algum tempo, se destacando nacional e mundialmente. Em Uberaba os 
profissionais merecem o mesmo destaque, pois tem todo o potencial para isso. Porém falta divulgação, falta 
pesquisa e documentários sobre o tema. Nessa pesquisa podemos perceber que existem muitos caminhos a 

serem seguidos, muitas vertentes de estudos podem surgir a partir desse levantamento apresentado aqui, pois 
o assunto é amplo e muito interessante. 
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