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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é resultado da consolidação da 7ª Mostra Científica Interdisciplinar da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. O evento tem como objetivo reunir toda a 

comunidade acadêmica e sociedade para a apresentação e discussão dos resultados de iniciação 

à pesquisa nos sete cursos (Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação 

Física, Enfermagem e Pedagogia). Os trabalhos contam com atividades realizadas diretamente 

com a sociedade de Unaí e região, fomentando o ensino-aprendizagem através da iniciação à 

pesquisa.  

A Mostra envolveu um público médio de 800 pessoas, com aproximadamente 120 

exposições e apresentações orais, abordando artigos, projetos de pesquisa, resumos, etc. 

garantindo assim a aplicabilidade do tripé “ensino-pesquisa-extensão”. 

O resultado pode ser conferido através desta edição aqui apresentada. Desejamos que 

esta divulgação possibilite a continuidade de novas pesquisas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS 

 

VIANA, Hellison1 

BRAGA, Renzo2 

SODRÉ, Joilson3 

 

Palavras-Chave: Manejo. População. Plantas Infestantes. Hevea brasiliensis. 

 

A identificação de plantas daninhas é importante para se conhecer quais são as espécies 

presentes no local e que irão afetar negativamente a cultura da seringueira, concorrendo por 

espaço, nutrientes, água e luz. Através do reconhecimento obtido na área propor a melhor 

técnica de manejo para a redução da população infestante. O trabalho foi realizado na Escola 

Agrícola de Unaí, MG, em uma área de cultivo de seringueira de 2500 m². A população de 

plantas daninhas foi amostrada em abril de 2018, utilizando-se um quadro de 50 X 50 cm, 

lançado aleatoriamente e por 16 vezes. Em cada amostra, as plantas daninhas foram 

identificadas, contadas e coletadas, para então se obter seu peso de matéria seca. Valor de 

importância (VI%) = dominância (%) + densidade (%) + frequência (%). A população de 

plantas foi de 68,25 plantas/m-2 e matéria seca 156,28 gramas/m-2. As espécies identificadas 

Dicotiledôneas destacando as famílias Asteraceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae e 

Monocotiledôneas a família Poaceae. Dominância, densidade, frequência e valor de 

importância das espécies na área do seringal. As espécies predominantes foram Emiliafosbergii 

seguida do Pennisetumsetosum e da Urochloadecumbens. Recomenda-se utilizar o controle 

mecânico, através de roçadeiras mecânicas acopladas a um trator ou motorizadas e capinas 

manual antes do período reprodutivo da população infestante.  

 

REFERÊNCIAS 
 

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e 

convencional. 7. ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2014. 

 

PEREIRA, A.V. e PEREIRA, E.B.C. Cultura de Seringueira no Cerrado. Planaltina – DF: 

Embrapa Cerrados, 2001. 59p.  

 

 

                                                           
1 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
2 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
3 Professor orientador: Graduação em Agronomia (2000), mestrado em Ciências Agrárias - Solos (2003) e 

doutorado em Agronomia - Produção Sustentável (2013) pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área 

de Agronomia, com ênfase em Matologia, atuando principalmente nos seguintes temas: plantio direto na palha, 

cobertura do solo, manejo de plantas daninhas, regulamentação e regularização de agrotóxicos, fitossanidade, 

culturas de safrinha e adubos verdes.  



LEVANTAMENTO ENTOMOLÓGICO DA USINA BEVAP NO MUNICÍPIO DE 

BRASILÂNDIA – M.G 

 

NEVES, Rozilda4 

CNOSSEN, Elismar5 

 

Os insetos são animais muito bem-sucedidos e, apesar do pequeno porte, estão associados a 

diversos aspectos da vida do ser humano. Esses organismos desempenham importante papel na 

natureza, sendo a Entomologia a ciência que os estuda sob todos os aspectos, estabelecendo as 

relações com os seres humanos, plantas e animais (Gallo et al, 2002). O objetivo deste trabalho 

foi realizar um levantamento entomológico na usina BEVAP no município de Brasilândia no 

noroeste de Minas Gerais. Foi realizada uma coleta de insetos a campo do dia 25/09/17 a 

15/11/17. Para a captura dos insetos foi utilizada a rede entomológica, bandeja d’água, e as 

próprias mãos, usando cada método de acordo com as características dos insetos. Para a matança 

dos insetos foi preparado um frasco com gás tóxico utilizando clorofórmio. Um chumaço de 

algodão foi embebido no clorofórmio colocado no fundo do frasco e coberto com uma camada 

de papel absorvente e em seguida vedado. À medida, que os insetos foram sendo mortos, eles 

foram fixados em isopor utilizando alfinetes. Depois de fixados e catalogados foram 

transferidos para uma caixa entomológica. Os insetos coletados foram organizados em ordens 

taxonômicas, identificaram-se exemplares de pragas de lavoura e o acervo foi mantido a 

disposição dos demais alunos para pesquisa e conhecimento. Foram coletados um total de 208 

insetos de 190 espécies distintas distribuídas nas seguintes ordens e respectiva quantidade: 

Coleoptera (76); Lepidoptera (37); Hemiptera (29); Orthoptera (13); Hymenoptera (12); 

Blattodea (2); Mantodea (2); Diptera (3); Odonata (10); Thysanoptera (4); Phasmatodea (1); 

Neuroptera (1). Destes insetos, as joaninhas da família Coccinellidae e o besouros Carabídeos 

(Coleoptera); tesourinha (Thysanoptera), vespas (Hymenoptera), percevejos Geocoris, 

percevejos Pentatomídeos e percevejos Oirus (Hemiptera) e crisopídeos da (Neuroptera) tem 

papel importante como agentes de controle biológico contra pragas agríciolas. No entanto, 

outros como cigarrinha das pastagens (Hemiptera), besouro bicudo, e serra-pau (Coleoptera), 

formigas saúvas (Hymenoptera), grilo e gafanhoto (Orthoptera) podem causar grandes 

prejuízos quantitativo e qualitativo às culturas, por isso, considerados pragas agrícolas. A ordem 

coleóptera foi a que mais se destacou representando 36,5%, na coleção entomológica. Isso 

devido à sua facilidade de adaptação a diversos habitats e regime alimentar bastante variado. O 

levantamento de insetos de uma determinada área ou região é de suma importância, pois é 

conhecendo-a que se possibilita preservá-la, principalmente aqueles que atuam como controle 

biológico e também para estabelecer métodos de controle para as pragas agrícolas. 

 

REFERÊNCIA 

 

GALLO, D. et al. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres, 2002. 

531p. 

                                                           
4Acadêmica do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 

5Professora orientadora. Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(2008), licenciatura em Química pela Universidade Metropolitana de Santos (2011) e mestrado em Química pela 

Universidade Federal de Goiás (2014). Docente (nível superior) na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 



ASPECTOS GERAIS E MORFOLÓGICOS DO FUNGO MICROSPHAERA DIFUSA. 

 

MOREIRA, Natalia6 

FERREIRA, Paula7 

FERREIRA, Thiago8 

CNOSSEN, Elismar9 

 

Palavras-chave: Soja. Microsphaera difusa. Conídios. 

 

A soja (Glycinemax L.) pertence à família Fabaceae, sendo classificada como leguminosa do 

tipo granífera. É empregada na alimentação humana sob a forma de óleo de soja, tofu, molho 

de soja, leite de soja, proteína de soja, soja em grão, etc; e na alimentação animal no preparo 

de rações. O oídio da soja é uma doença causada pelo fungoMicrosphaera difusa, caracterizado 

por ser uma doença que ataca toda a parte aérea da planta, atingindo principalmente as folhas, 

e dependendo da cultivar pode ocorrer desfolha. O objetivo desse trabalho é apresentar os 

aspectos gerais e morfológicos de Microsphaera difusana soja. O procedimento foi realizado 

no Laboratório Microscópio da FACTU. Foi utilizado um ramo de folhas da soja, coletado em 

uma lavoura próxima a cidade de Unaí-MG, para a visualização na lupa e no microscópio 

óptico. Em seguida, foi retirada uma fina camada da folha da soja contendo esporos do oídio 

com o auxílio de um bisturi, sendo levada à lupa para visualização. Depois a folha foi levemente 

raspada no local dos esporos e os resquícios foram levados para uma lâmina contendo uma gota 

de corante azul de metileno. Colocou-se uma lamínula por cima e o conjunto foi levado para 

visualização no microscópio óptico. Foram tiradas algumas fotos, utilizando câmera com 

resolução de 16mp de um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G4. Os sintomas 

foram caracterizados pela presença de uma fina camada de micélio e esporos pulverulentos do 

fungo, que podem evoluir de pequenos pontos brancos para a cobertura total das partes 

infectadas (Figura 1A). A coloração branca do fungo pode se alterar para castanho acinzentado 

e, nas hastes, podem ocorrer rachaduras e cicatrizes superficiais. Os esporos do tipo conídio do 

fungo Microsphaera difusaforam observados no microscópico óptico na objetiva de 10x e 40x, 

(Figura 1B e 1C), estes são hialinos, unicelulares, com um formato elíptico, ovóide ou oblongo. 

 

Figura 1: A- Sintomas/sinais da folha da soja infectada por Microsphaera difusa. B e C- 

Conídios do fungo foram visualizados em microscópio óptico na objetiva 10x e 40x. 

A  B C  

 

Para que haja um controle da evolução dessa e de outras doenças em determinada parte da 

planta, é necessário que se conheça as características, o modo de disseminação e de 

desenvolvimento do agente causal.  

 

                                                           
6 Acadêmica do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
7 Acadêmica do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
8 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
9 Professora orientadora. Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(2008), licenciatura em Química pela Universidade Metropolitana de Santos (2011) e mestrado em Química pela 

Universidade Federal de Goiás (2014). Docente (nível superior) na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 

C 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_de_soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tofu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_de_soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite_de_soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_de_soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7%C3%A3o_animal
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ASPECTOS GERAIS E MORFOLÓGICOS DO FUNGO RHIZOPUS SP. 

 

SCHUCH, Ivan10 

CASTRO, Reimário11 

CNOSSEN, Elismar12 

 

Palavras-chave: Graviola, Podridão, Rhizopussp 

 

A graviola (Annonamuricata) pertencente à família Annonaceae, é classificada como fruta 

anticancerígena, rica em vitamina C, B1 e B2, variando o seu peso de 0,8kg à 4,0kg. A 

Podridão-parda dos frutos da gravioleira causada por Rhizopussp é uma doença de grande 

expressão econômica no Estado da Bahia, essa doença vem provocando perdas de 50 a 70% de 

frutos na pós-colheita. Afeta flores e frutos de qualquer idade, porém ocorre com mais 

frequência nas fases de colheita e pós-colheita. O objetivo desse trabalho é apresentar aspectos 

gerais e morfológicos de Rhizopussp nagraviola. A mesma foi coletada na fazenda do senhor 

Ivan Luis Schuch situada no município de Unaí- MG e levado ao Laboratório de Microscopia 

da FACTU para a visualização em microscópio estereoscópico e óptico. Após a visualização 

dos propágulos com auxílio de microscópio estereoscópico, foi coletada uma parte exterior da 

graviola com o auxílio de uma lâmina fazendo um corte bem fino e posteriormente, colocada 

em uma lâmina. Adicionou-se o corante azul de metileno depois colocou a lamínula. 

Posteriormente, vedou-se com verniz vitral. Microfotografias foram feitas, utilizando câmera 

com resolução de 4mp de um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy fame duos. 

A doença atinge primeiramente a parte central do fruto, causando a podridão-parda da polpa. 

Posteriormente, ao atingir a casca, esta adquire uma coloração pardo-escura. Com o auxílio da 

lupa e visualização a olho nu foi possível observar estruturas do fungo que se encontra com 

coloração pardo-escura com áreas brancas devido à formação dos micélios (Figura 1A).  

Utilizando o microscópio óptico na objetiva 40x foi possível visualizar esporângios liberando 

esporos (Figura 1B). Os esporos denominados de aplanósporos são globosos e elípticos (Figura 

1C). 

 

Figura 1: A- Sintomas/sinais da Graviola por Rhizopusspvisualizados a olho nu. B- Esporângio 

com liberação de esporos visualizados em microscópio óptico na objetiva 40x. C- Esporos 

visualizados em microscópio óptico na objetiva de 40x 

A  B  C  

 

Conhecer os aspectos gerais e morfológicos do Rhizopussp é importante para identificar a 

doença e de imediato realizar o seu controle, para que assim evite possíveis perdas da produção. 

                                                           
10 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
11 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
12 Professora orientadora. Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(2008), licenciatura em Química pela Universidade Metropolitana de Santos (2011) e mestrado em Química pela 

Universidade Federal de Goiás (2014). Docente (nível superior) na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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REFERÊNCIAS 

 

CARDOSO, J. E. et al. Lentificação e monitoramento de doenças na produção integrada 

da gravioleira. Fortaleza: Embrapa. 2011. 
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ASPECTOS GERAIS E MORFOLÓGICOS DO FUNGO RHIZOPUS STOLONIFER 

 

PACHECO, Bruno13 

CANTO, Samuel14 

CNOSSEN, Elismar15 

 

Palavras-chave: Mamão. Rhizopusstolonifer. Podridão. 

 

O Mamão (Caricapapaya L) pertencente à família Caricaceae, é uma espécie frutífera tropical 

que possui o fruto do tipo baga, que pode medir de 15 a 45 cm de comprimento e 10 a 30 cm 

de diâmetro. A podridão de Rhizopus causada por Rhizopusstolonifer é uma doença comum em 

pós-colheita, observada durante o armazenamento e transporte dos frutos quando em estádios 

mais avançados de maturação, mas raramente é detectada no campo. O objetivo desse trabalho 

é apresentar aspectos gerais e morfológicos da doença podridão de Rhizopus no mamão. O fruto 

foi coletado em um mercado na cidade de Unaí- MG e levado ao Laboratório de Microscopia 

da FACTU para a visualização em microscópio estereoscópico e óptico. Após a visualização 

dos propágulos com auxílio de microscópio estereoscópico, foi coletada uma parte exterior do 

mamão com o auxílio de uma pinça e de um bisturi e colocados em uma lâmina contendo uma 

gota de corante azul de metileno, por cima colocou-se uma lamínula, logo após vedou-se com 

verniz vitral e levou o conjunto para visualização em microscópio óptico.   Microfotografias 

foram feitas, utilizando câmera com resolução de 13mp de um aparelho celular da marca 

Samsung, modelo Galaxy SM-J500M. O sintoma característico no fruto do mamão maduro é 

podridão, os tecidos ficam consistentes e recobertos por um micélio bem desenvolvido branco 

e volumoso (Figura 1A). Com o auxílio da lupa foi possível observar a frutificação do fungo 

com vários esporângios de coloração preta, que se assemelham a uma cabeça de alfinete (Figura 

1B). Além disso, foram observados no microscópico óptico na objetiva de 40x rizoides e 

esporângios (Figura 1C). 

 

Figura 1:A- Sintomas/sinais do mamão infectado por Rhizopusstolonifer. B- Frutificação 

visualizados em microscópio estereoscópico. C-Rizóide e esporângios visualizados em 

microscópio óptico na objetiva 40x.

 
Conhecer os aspectos gerais e morfológicos da doença podridão de Rhizopus é importante para 

estabelecer práticas integradas para o manejo da doença. 

 

 

 

 
                                                           
13 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
14 Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
15 Professora orientadora. Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(2008), licenciatura em Química pela Universidade Metropolitana de Santos (2011) e mestrado em Química pela 

Universidade Federal de Goiás (2014). Docente (nível superior) na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES CEDIDAS AOS CONTADORES PARA A 

ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS: UM ESTUDO DE CASO 

 

ALMEIDA, Alan Junior de16 

MOTA, Delma Pereira17 

COELHO, Vanessa Lopes18 

MOREIRA, Gabriel19 

 

Palavras-chave: Informação. Processo Decisório. Demonstrações Contábeis.  

 

O presente artigo tem como objetivo verificar a qualidade das informações contábeis cedidas 

aos contadores para a elaboração dos demonstrativos contábeis. Primeiro, descreverá a 

importância da informação contábil de qualidade. Posteriormente, abordará aspectos referentes 

ao processo decisório. Em seguida, abordará aspectos relevantes acerca dos demonstrativos 

contábeis obrigatórios. O presente trabalho se justifica devido à importância da informação de 

qualidade para a elaboração dos demonstrativos contábeis, uma vez que esses possuem a 

finalidade de prover os diferentes usuários de informações claras e objetivas, auxiliando no 

processo decisório. A presente pesquisa se classifica, segundo sua metodologia como 

exploratória e qualitativa, utilizando como procedimento um estudo de caso com aplicação de 

um roteiro de entrevista. A qualidade da informação contábil é um tema que vem se destacando 

dentro do estudo da teoria da contabilidade, pois, quando se demonstra uma informação contábil 

de qualidade, é possível reduzir o grau de incerteza dentro da empresa, tendo informações 

pertinentes, que possibilitam uma maior compreensão aos usuários, e assim, exercendo uma 

gestão de qualidade no processo de tomada de decisão (MOURA; FRANZ; CUNHA, 2015). O 

processo decisório é um processo organizacional de grande relevância para um gerenciamento 

eficaz das organizações. Trata-se do poder de escolher, em determinada circunstância, o 

caminho mais adequado para a empresa. E os demonstrativos contábeis, que devem ser 

elaborados e publicados ao final de cada período social de acordo com a escrituração contábil, 

possuem a finalidade de prover os diferentes usuários de informações claras e objetivas, 

auxiliando no processo decisório (SOARES et al, 2007). É fato que para que um negócio ganhe 

em termos de estratégia competitiva é necessário que ele alcance um desempenho superior aos 

demais concorrentes, e para isso, a organização deve estabelecer uma estratégia sábia, tomando 

as decisões certas.  

 

REFERÊNCIAS 
 

MOURA, Geovanne Dias de; FRANZ, Leandro; CUNHA, Paulo Roberto da. Qualidade da 

informação contábil em empresas familiares: influência dos níveis diferenciados de 

governança da BM&FBovespa, tamanho e independência do conselho de administração. 

Contaduria y Administracion. Cidade do México, v. 60, p. 423-446, 2015. Disponível em: < 
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Conforme a humanidade modifica-se, juntamente, a contabilidade sofre modificações, pois 

está, acompanha o desenvolvimento humano, sendo a contabilidade uma consequência das 

manifestações e modificações das civilizações. A Contabilidade estuda o patrimônio, Carqueja 

(2007, p. 75) diz que “Contabilidade é a expressão, medida e análise de fenómenos e situações 

patrimoniais”. Dessa forma, a contabilidade ocupa-se do estudo do patrimônio e das situações 

que o afeta tendo como objeto o patrimônio de uma entidade e como objetivo a exposição do 

patrimônio e suas mudanças, buscando informar aos seus usuários sobre os aspectos 

econômicos, financeiros e físicos, através de registros, demonstrações, para que o contador faça 

as demonstrações fidedignas, há necessidade de obter informações de qualidades dos gestores 

das empresas, assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a qualidade das informações 

cedidas aos contadores para elaboração dos demonstrativos contábeis. Primeiro descreve-se a 

contabilidade, objeto, objetivo e os usuários. Posteriormente, descreve-se sobre a informação e 

comunicação. Por fim, fala-se a respeito da aplicação da comunicação para geração de 

informação na contabilidade. O presente trabalho justifica-se ao buscar compreender a forma 

que os profissionais, tanto os gestores como contadores estão atuando no processo de 

informações, os gestores ao passar as informações e se estas são de qualidade, e os contadores, 

na forma que recebem essas informações, já que se torna impossível os contadores montarem 

demonstrações fidedignas se recebem informações incompletas, sendo eles limitados ao que foi 

passado. Discussão do material será realizada através de uma pesquisa a ser realizada em uma 

contabilidade na cidade de Brasilândia de Minas-MG. Pesquisa em andamento.  
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RESUMO: O objetivo geral deste trabalho foi analisar se as informações cedidas aos 

contadores são suficientes para a elaboração dos demonstrativos contábeis, representa um 

estudo de caso nos escritórios de contabilidade de Unaí-MG. Araújo (2017) destaca que as 

decisões rápidas e certas são fundamentais para a empresa direcionar a operacionalidade para 

bons resultados. Nesse sentido, cabe ao profissional contábil ter a responsabilidade de 

fornecer informações, através das demonstrações contábeis, esclarecendo qual a necessidade, 

qual o ponto que uma organização precisa melhorar para aumentar seu patrimônio, ter 

solvência sem suas finanças, tratar de forma clara cada departamentalização de uma 

organização. E a informação correta é indispensável para esse profissional, da qual cabe fazer 

bom uso da mesma. Assim, a informação é primordial em qualquer organização e o uso dela 

influencia diretamente no resultado de uma entidade. Empresa é a atividade econômica 

organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo 

empresário em caráter profissional, através de um complexo de bens e para controlar esse 

complexo é imprescindível a demonstração contábil, já que tem por finalidade ser a fonte de 

informação da situação da empresa. Cada parte de uma empresa para obter bons resultados deve 

se atentar ao seu trabalho específico, porém um ao lado do outro, ou seja, independentes e 

harmônicos entre si. Para que o contador faça um demonstrativo satisfatório é preciso que o 

setor jurídico ou o setor de vendas/compras lhe transmitam informações claras e objetivas. No 

tocante ao processo decisório e às informações, é necessário destacar que o responsável por 

tomar decisões precisa analisar desde a fase conceitual até a satisfação dos clientes, por isso é 

necessário conhecer o processo de evolução, para conseguir tomar as decisões adequadas a cada 

caso. O artigo foi realizado através do método de raciocínio dedutivo, visto que as ideias foram 

organizadas de forma cronológica para uma conclusão lógica, ou seja, conceito e evolução, 

caracterização das empresas, demonstrações contábeis, processo decisório, comunicação e sua 

qualidade. O presente trabalho se classifica em sua metodologia como exploratória e qualitativa, 

utilizando como procedimento um estudo de caso com aplicação de um roteiro de entrevista. 

Em suma, compreende-se que se as informações adquiridas foram de qualidade e os 

demonstrativos serão satisfatórios e a empresa estará sempre à frente de suas concorrências. 
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O presente artigo tem como propósito esclarecer a importância do conhecimento contábil para 

os gestores de uma empresa agrícola em Unaí-MG, discutindo-se o tema sob a ótica dos 

contadores desta. Assim, busca-se desenvolver a temática sobre como as técnicas e 

instrumentos contábeis podem ser fator para a gestão estratégica do negócio, ressaltando a 

importância da utilização dos demonstrativos contábeis para auxiliar no processo decisório e 

sua influência no crescimento organizacional do empreendimento. De acordo com o portal 

Contábeis (2012), torna-se fundamental entender a contabilidade e seus instrumentos, para que 

as organizações possam: determinar sua estratégia empresarial, otimizar e aperfeiçoar a 

utilização de todos recursos disponíveis, em busca de maximizar resultados. Também se aborda 

a importância de fazer correta utilização das ferramentas contábeis como amparo na tomada de 

decisões de forma eficiente, para demonstrar formas de minimizar as dificuldades ao fazer a 

alocação planejada dos esforços da gestão e de toda equipe. Quanto à metodologia, classifica-

se como qualitativa-descritiva, utilizando como procedimento de pesquisa o levantamento de 

dados por meio de referências de diversos autores, da observação direta dos pesquisadores e 

também com a aplicação de questionário semiestruturado. Dessa forma, o presente estudo de 

caso se justifica devido ao aumento do lucro e crescimento obtido ao implantar os 

conhecimentos contábeis, como facilitador de resultados e metas. Utilizou-se como 

problemática a pesquisar: qual é a vantagem organizacional obtida pelos gestores que utilizam 

a contabilidade como ferramenta estratégica?. O objetivo geral foi influenciar os gestores a 

conhecerem e a aplicarem os conhecimentos e ferramentas contábeis na gestão empresarial. 

Como objetivos específicos: 1) mostrar a importância do desenvolvimento de aprendizagem 

dos conhecimentos contábeis; 2) desenvolver a utilização dos demonstrativos e outros 

instrumentos contábeis. Este trabalho foi estruturado em três principais temáticas para o 

desenvolvimento do referencial teórico, sendo: 1) Conhecimento contábil gerencial; 2) A ótica 

dos contadores sob os gestores e a contabilidade; e 3) Contabilidade: ferramenta de lucro 

organizacional.  
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade das informações que os gestores 

fornecem a seus contadores para a realização dos demonstrativos contábeis, visto que é 

essencial uma informação coerente para que as análises sejam transparentes, a fim de apresentar 

a real situação monetária da empresa. No entanto, apesar da contabilidade utilizar diversos 

modelos de métodos decisórios, conforme citado por Iudícibus (2017), a informação pode não 

chegar ao usuário com a melhor qualidade devido ao fato que o profissional da contabilidade 

provê os resultados conforme as informações contábeis disponíveis, informações essas que em 

muitas situações se encontram grandemente defasadas, comprometendo assim o bom êxito do 

resultado. Considerando o fato de que o objetivo básico da contabilidade “pode ser resumido 

no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, de forma que propiciem 

decisões racionais” (IUDÍCIBUS, 2017, p. 7) o usuário poderá ter significativos problemas ao 

ser deparado em situações em que dependerá de uma real informação para tomada de decisão. 

Segundo Resende (2010), a informação é um recurso efetivo e implacável para as entidades, e 

ainda mais relevante quando planejada e organizada de forma que seja inquestionável sua 

qualidade para agilizar e facilitar o processo decisório. O presente artigo se classifica em sua 

metodologia como exploratória e qualitativa, utilizando como procedimento um estudo de caso 

com aplicação de um roteiro de entrevista. 
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O presente trabalho tem como objetivo identificar a qualidade das informações contábeis 

cedidas aos gestores para auxiliar no processo decisório. Primeiramente, descreve-se sobre a 

importância e o objetivo da contabilidade. Posteriormente, analisa-se sobre a informação 

contábil. Em seguida, aborda-se a qualidade da informação contábil. Discutirá ainda, sobre o 

processo decisório, o papel do contador da contabilidade gerencial e citará alguns 

demonstrativos contábeis básicos. A presente pesquisa se justifica em mostrar a importância da 

informação contábil e sua influência no processo decisório dentro das organizações. Sendo que, 

a informação contábil para ter seus efeitos, precisa ser completa neutra e livre de erros. Os 

gestores ou administradores das empresas precisam buscar o maior número possível de 

informações para realizar a tomada de decisão dentro das organizações. A contabilidade possui 

as ferramentas essenciais para suprir os administradores de informações úteis para uma tomada 

de decisão segura. A informação contábil cedida pela contabilidade aos gestores e 

administradores não pode ser somente para fins fiscais, mas precisa alcançar o seu objetivo que 

é auxiliar no processo decisório. O papel do contador dentro das organizações consiste em fazer 

o levantamento de dados relevantes, que atendam aos interesses dos usuários da contabilidade 

(ALMEIDA, 2014). O profissional contemporâneo é uma pessoa que precisa buscar 

conhecimentos e manter-se sempre atualizado, para lidar com as novas tecnologias que são 

ferramentas de suma importância para auxiliar no processamento de informações, contribuindo 

com resultados mais eficientes. Deste modo, o contador atual não trabalha apenas para atender 

ao fisco, mas busca fornecer aos gestores informações relevantes para o processo de tomada de 

decisão (ROSA; SANTOS, s.d). O presente trabalho apresenta metodologia classificada como 

exploratória e qualitativa, utilizando como procedimento um estudo de caso e o instrumento é 

um roteiro de entrevista. 
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O presente trabalho tem o objetivo de identificar a qualidade das informações cedidas aos 

contadores para a elaboração de demonstrativos contábeis, como a informação da entidade 

chega para a contabilidade. Pesquisou-se as características da contabilidade, como ela vem 

ajudando os usuários a tomar decisões, bem como as demonstrações contábeis, sua importância 

no processo decisório, a forma como é passada a informação para os usuários, se são precisas 

e possibilitam correta apuração dos resultados para uma visão ampla e clara da situação 

patrimonial da empresa. Posteriormente, discutiu-se a qualidade da informação contábil, 

mostrando a necessidade de informações seguras e adequadas para possibilitar uma decisão 

com maior fundamentação e segurança. Segundo Ibracon (NPC 27, p. 16), “demonstrações 

contábeis são uma representação resumida e simplificada da situação patrimonial da empresa, 

devendo conter informações corretas de acordo com a data das transações realizadas por uma 

entidade, e tais demonstrativos devem ser divulgados aos usuários anualmente ou conforme a 

necessidade da empresa”. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e qualitativa 

com aplicação de um questionário, no qual o foco foi a qualidade das informações cedidas aos 

contadores para a elaboração dos demonstrativos contábeis.  
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Na atualidade, as empresas estão sempre se aperfeiçoando, buscando maneiras de aumentar o 

seu potencial. Para conquistar esse objetivo não é fundamental ter bons aliados na 

administração, em todos os setores desta. Mas de um modo especial é extremamente importante 

que haja uma boa relação estabelecida entre contador e gestor. Hoje se observa que a situação 

tanto da contabilidade como da administração são totalmente dependentes. (GONÇALVES 

NETO; ROVIGATI, 2013). Apesar de estarem inteiramente ligada uma a outra, acontece de 

não concordarem com decisões a serem tomadas ou resultados alcançados. É uma relação de 

“amor e ódio” que perdura há anos e não será desfeita. Para Gonçalves Neto e Rovigati (2013), 

apesar de haver famosas divergências entre os setores, não há como desvencilhar um setor do 

outro, pois são de extrema dependência para manter a organização ativa. O gestor passa as 

informações sobre todas as operações efetuadas na empresa para o contador, a partir disso o 

profissional contábil registra todos os fatos de acordo com os princípios da contabilidade e 

dentro dos meios legais e por fim elabora suas demonstrações.  As denominadas normas em 

contabilidade foram decorrências de alguns princípios que foram buscados por instituições, por 

meio de coleta de opiniões de profissionais e de consensos ocorridos nas comissões incumbidas 

de fixar procedimentos para registrar e demonstrar. (SÁ, 1998). Tecnologicamente, a 

contabilidade preocupa-se com os registros, demonstrações, revisão, apurações de resultado, de 

custo etc., ou seja, compromete-se com a informação e com a adequação de evidencias 

numéricas de fatos patrimoniais. (SÁ, 1998). O contador devolve o resultado da análise dessas 

informações para o gestor e a partir de então serão tomadas novas decisões a respeito do futuro 

da empresa. Para Sá (1998), registrar, demonstrar, revisar, orçar etc, são práticas utilizadas para 

que se possa ter a informação passada, presente ou futura de maneira fidedigna. 
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UTILIZAÇÃO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO ENSINO SUPERIOR 

 

REIS, Gustavo Trindade49 

CARDOSO FILHO, Jeorge Tadeu50 

COSTA, Vanessa Gonçalves51 

SIQUEIRA, Douglas52 

SANTOS, Lidiane Campos dos53 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Tecnologia. Inovação. 

 

Combinar tecnologia e educação de forma direcionada pode levar o ensino superior a um novo 

modelo de educação? Nesse estudo serão definidas as inovações tecnológicas que podem e 

devem mudar nos próximos anos. Silva (2012) afirmou que para modificar o ensino e preparar 

os alunos para o futuro, é preciso que os educadores adotem uma mentalidade inovadora, para 

que possam estimular essa perspicácia nos alunos. Esse trabalho tem o objetivo de identificar a 

utilização das inovações tecnológicas no ensino superior. Primeiro, apresentou-se as inovações 

tecnológicas que mais estão sendo utilizadas na educação. Posteriormente, abordou-se a questão 

de como vêm sendo utilizadas as novas tecnologias no ensino superior e quais as melhorias que 

estão sendo obtidas ou que podem ser introduzidas para um aumento da produtividade e da 

qualidade de ensino, questionando alunos e professores a respeito dos principais benefícios 

trazidos pelo avanço da tecnologia, e como ela pode auxiliar e desenvolver futuramente novas 

ferramentas de ensino e estudo. O presente projeto de pesquisa encontra-se em andamento, 

entretanto, espera-se que as conclusões a respeito desse assunto possam abrir novas discussões 

sobre a utilização das novas tecnologias no ensino superior e novos métodos de ensino. 
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O (DES) CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE UNAÍ - MG SOBRE A ALTA 

TRIBUTAÇÃO NO PREÇO FINAL DOS MEDICAMENTOS 

 

GUIMARÃES, Tainara dos Santos54 

ARAUJO, Vítor Honório55 

OLIVEIRA, Maria Aparecida de56 

 

Palavras-chave: Alta tributação. Medicamentos. (Des) conhecimento da população. 

 

A alta tributação na área farmacêutica é um tema necessário de se discutir e de levar ao 

conhecimento da população brasileira. Segundo Amorim; Britto; Perillo (2012), com o aumento 

da carga tributária são geradas várias perdas. O presente trabalho tem o objetivo de saber qual 

o (des) conhecimento da população de Unaí-MG a respeito da alta carga tributária sobre os 

medicamentos. Partiu-se do seguinte questionamento: A população de Unaí-MG tem 

conhecimento sobre a alta carga tributária que incide sobre os medicamentos? De acordo com 

Olenike (2017), o brasileiro paga um dos medicamentos mais caros do mundo por causa dos 

impostos que têm em média 34% de tributação, entretanto ele faz uma comparação afirmando 

que medicamentos de uso veterinário têm a carga tributária quase zerada porque o governo 

incentiva o setor, só que remédios para a população é bem mais caro (CAMPO GRANDE 

NEWS, 2016). Há uma proposta do senador Paulo Bauer para que os tributos sobre 

medicamentos sejam desonerados. Trata-se da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 

2015/211. De acordo com informação do Senado Notícias (2018) Bauer defende sua proposta 

de isenção de impostos sobre medicamentos, argumentado que a Constituição Federal de 1988 

isentou de impostos partidos políticos, igreja, jornais e revistas. Por se tratar de tão grande valor 

que incide sobre os medicamentos, se faz necessário que a população tenha conhecimento sobre 

esta realidade. Este trabalho está em andamento. A metodologia utilizada classifica-se como 

qualitativa, descritiva, exploratória. Os dados serão coletados com pessoas que estejam 

passando em locais próximos a uma farmácia, de ambos os sexos, delimitando a idade mínima 

de 18 anos. Conclui-se que no Brasil a carga tributária sobre os medicamentos é bastante alta, 

o que requer que seja revista por parte dos que a determinam. A PEC2015/2011 propõe a 

isenção de tributos sobre os remédios. É preciso que a população tenha conhecimento sobre o 

referido tema.    
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

SANTOS, Mayara Alves dos57 

OLIVEIRA, Amanda Tayara Martins58 
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SANTOS, Lidiane Campos dos60 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Atendimento. Qualidade. 

 

Em um cenário em que, a qualidade no atendimento está cada vez mais sendo observada pelos 

consumidores, os clientes se tornaram mais exigentes e conscientes não só de seus direitos, 

como também da atenção que deverão receber para considerar uma empresa como sua 

preferência. Compreendendo que as ações necessárias para alcançar a excelência na qualidade, 

e na busca satisfatória do atendimento é a utilização de diversos recursos inovadores e 

tecnológicos obtendo sucesso em um mercado cada vez mais competitivo. (MIRANDA; 

SIMÃO, 2015). A relevância desse tema é relacionada às empresas que não possuem uma 

preocupação com a qualidade no atendimento. O presente trabalho tem como objetivo mostrar 

novas tecnologias no mercado, em busca de privilegiar os clientes e apresentar seus benefícios. 

Para tanto, a metodologia utilizada foi pesquisa em artigos e sites, para o desenvolvimento do 

trabalho. Na primeira parte, analisaram-se, que com a alta concorrência no mercado, as 

empresas devem ter sempre como alvo os consumidores, utilizando como fonte primordial a 

busca da eficiência no atendimento. Na segunda parte, estudou-se que as empresas precisam 

estar conscientes de que o cliente possui diversas opções, portanto cabe à instituição elaborar 

estratégias para persuadir e fidelizar o consumidor. Concluindo-se, as empresas podem 

conquistar a clientela e superar as concorrências, aplicando diversas mudanças tecnológicas e 

inovadoras para que possa obter melhor capacitação e qualificação no atendimento ao cliente, 

assim satisfazendo as suas necessidades e desejos. 
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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL NA AGRICULTURA FAMILIAR 
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Palavras-chave: Agricultura familiar. Inovação Tecnológica. Agricultor Familiar. 

 

A agricultura familiar tem se destacado muito no ramo dos negócios, com seu alto crescimento 

o agricultor familiar muitas vezes busca inovações para melhor produtividade, inovações que 

trazem uma agilidade no serviço, uma forma de poupar tempo. Essas inovações vêm trazendo 

grande precarização para o produtor rural, pois leva um grande aumento do número de 

desempregados (ANTUNES, 2001). O presente trabalho visa identificar as possibilidades e 

limites de acesso do agricultor familiar às inovações tecnológicas. Foi realizada uma pesquisa 

no assentamento localizado em Vazante. A metodologia de acordo com objetivo é descritiva, 

apresenta abordagem qualitativa e quantitativa e o instrumento utilizado para a geração de 

dados foi um questionário. Na primeira parte do trabalho, foi apresentado o conceito do 

agricultor familiar e sua importância para sociedade. Na segunda, foram analisadas as inovações 

presente no ramo do agronegócio. Na terceira, os desafios enfrentados para o agricultor familiar 

quanto às inovações e quais são seus pontos positivos e negativos. Pode-se perceber a 

importância da agricultura familiar e das inovações tecnológicas para desenvolvimento da 

sociedade. Trata-se de um trabalho em andamento. 
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INOVAÇÃO NAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO 
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Palavras-Chave: Inovação. Demanda. Mercado. 

 

O mercado de materiais para construção é um dos espelhos da economia. O setor tende a crescer 

sempre que a economia se estabiliza. As empresas fornecedoras de materiais para construção 

movimentam grande parte da economia por meio das vendas de matérias primas necessárias 

para construção civil. “O consumo não é apenas um meio de satisfazer necessidades, mas 

permeia as nossas relações sociais, percepções e imagens” (NASCIMENTO, 2000, p.15). O 

presente trabalho tem como objetivo mapear o fluxo de inovações nas empresas fornecedoras 

de materiais para construção. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa de cunho 

bibliográfico para análise e elaboração do presente trabalho, tendo como discussão do material 

a aplicação de um questionário para os gestores das empresas fornecedoras de materiais para 

construção do município de Unaí-MG. A primeira parte do trabalho apresenta pesquisa sobre a 

inovação no setor, o desenvolvimento de produtos, a cultura do mercado, o comportamento dos 

consumidores e a evolução do comercio de materiais para construção. Esta pesquisa irá servir 

como fonte pesquisa para os gestores e possíveis empreendedores do mercado de materiais para 

construção, identificando lacunas e ou oportunidades no segmento, e assim influenciando-os 

nas tomadas de decisões, tendo como base a situação atual do mercado, nos aspectos culturais 

e econômicos. Pesquisa em andamento. 
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ALTENATIVAS DA PRODUÇÃO NO AGRONEGÓCIO: UM ESTUDO DE CASO NA 

CAPUL 
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Palavras-Chave: Agronegócio. Diversificação da Produção. Economia Brasileira. 

 

O agronegócio é o setor que vem sustentando a economia brasileira nos últimos anos, é 

responsável por mais de 30% dos empregos no Brasil, engloba desde a produção até a 

comercialização. O Brasil possui grande capacitação e qualificação de profissionais com 

diversos recursos tecnológicos, tornando-se possível produzir mais em menos tempo. 

(HONÓRIO, 2015). O presente trabalho tem como objetivo identificar as alternativas utilizadas 

na diversificação da produção do agronegócio. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa 

de cunho bibliográfico para análise e elaboração do presente trabalho. Na primeira parte deste 

trabalho, analisou-se o perfil dos cooperados da CAPUL, levantando as principais atividades 

produtivas e apurando como realizaram a escolha por determinada atividade. Na segunda parte, 

estudou-se a história evolutiva do agronegócio e suas fases, apresentou o agronegócio no 

Noroeste de Minas e a história do cooperativismo. O presente trabalho se justifica pelo que é 

produzido em Unaí e região gerar um reflexo muito forte na economia do Estado de Minas 

Gerais, pois os produtores que aqui habitam empregam tecnologias na produção, seja ele 

produtor agrícola ou pecuarista. Para discussão do material será aplicado um questionário para 

os cooperados da CAPUL. Pesquisa em andamento. 
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AS AÇÕES INOVADORAS APLICADAS À RECICLAGEM 
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Palavras-chave: Resíduos sólidos. Sustentabilidade. Meio Ambiente. 

 

Resíduos Sólidos são aquelas matérias úteis para reciclagem, referindo-se as formas de coleta, 

separação desses resíduos, classificação de cada composto, utilizando a sustentabilidade e 

conscientização nesses processos de acordo com (MMA s.d.). O presente trabalho tem como 

objetivo geral pesquisar o procedimento da empresa pesquisada. O presente trabalho justifica-

se pela importância da reciclagem, não só dentro da empresa, mas também em todos os lugares 

e aspectos, conhecendo os benefícios que isso pode trazer para a sociedade e em questão de 

economia. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico para análise 

e elaboração do presente trabalho. Primeiro, descreveu-se a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (PNRS), quais são as leis que regem a prática dessa atividade de reciclagem, como é 

feita sua fiscalização, regulação e gerenciamento. Posteriormente, discutiu-se que para as 

reutilizações adequadas desses resíduos é necessária a implantação da coleta seletiva e 

reciclagem de lixo no local nas comunidades. Discutiu-se também sobre os 3R’s da 

sustentabilidade, quais sejam: reduzir, reutilizar, reciclar. Por fim, cabe mencionar que o 

presente projeto de pesquisa se encontra em andamento, porém, espera-se as conclusões 

demonstrar como a prática da reciclagem traz ótimos resultados às empresas. 
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Palavras-Chave: Inovações. Sustentabilidade. Desenvolvimento 

 

O agronegócio no Brasil é uma das maiores fontes de geração de riqueza do país. Isso 

impulsiona a busca de grandes investimentos em pesquisa e tecnologias avançadas, que levaram 

ao aumento exponencial da produtividade e colocam o país no ranking de nações mais 

competitivas do mundo na produção de commodities agroindustriais (RODRIGUES LUIZ, 

2013). O presente trabalho tem como objetivo verificar como são aplicadas as ações inovadoras 

sustentáveis no agronegócio de uma empresa no interior de Minas Gerais. Na primeira parte 

deste trabalho, será descrito o referencial teórico do presente trabalho, quando será possível 

analisar a utilização do agronegócio e utilização do desenvolvimento sustentável sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações. Ademais, serão abordadas as inovações 

tecnológicas e a importância da agricultura e do agronegócio para a economia brasileira, bem 

como os impactos da escassez da água nesta atividade. Na segunda parte, será abordada a 

análise quanto à forma que a empresa pesquisada atua na inovação de suas ações de forma 

sustentável. Para tanto, será utilizada uma pesquisa qualitativa, com entrevista aos gestores da 

empresa pesquisa, buscando definir as inovações utilizadas por esta empresa de forma 

sustentável. O presente trabalho encontra-se em andamento. 
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A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
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Devido às preocupações com a segurança, questões ambientais e exigência dos consumidores 

por mais velocidade, conforto e praticidade são fatores que impulsionam os avanços na 

Indústria Automobilística, que vão desde os freios até suportes lombares para suprir as 

necessidades e desejos dos consumidores (KAWAKAMI, 2015). O presente trabalho tem como 

objetivo diagnosticar quais os benefícios que a evolução tecnológica da Indústria 

Automobilística traz para seus clientes especiais. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa 

qualitativa voltada para pessoas especiais de cunho bibliográfico para análise e elaboração do 

presente trabalho. Na primeira parte deste trabalho, será abordado como surgiu a tecnologia no 

mundo em si, desde seus primeiros indícios e o surgimento da tecnologia automobilística a 

partir da instalação de montadoras no Brasil e suas mudanças. Na segunda parte, será analisado 

o comportamento do consumidor desde a procura, compra, uso e na hora da troca esperando a 

satisfação de suas necessidades e os desejos dos clientes onde englobam suas necessidades 

especiais, pois devido às inovações automobilísticas hoje um portador de deficiência pode 

dirigir um carro com facilidade. A Indústria Automobilística é um dos ramos industriais onde 

se investe em controle eletrônico, com isso, traz cada vez mais novidades e adaptações em seus 

automóveis para clientes com necessidades especiais. Proporcionando satisfação, conforto e 

praticidade ao adquirir um automóvel. O trabalho encontra-se em andamento, espera-se que as 

conclusões e análises mencionadas demonstrem a sustentação, praticidade e eficácia aos 

consumidores. 
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A LOGÍSTICA REVERSA COMO INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL 
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Palavras-Chave: Resíduos Sólidos. Proteção Ambiental. Coleta Seletiva. 

 

A logística reversa pode ser compreendida como um instrumento para aplicação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010), devendo as 

empresas buscarem alternativas corretas e eficazes para o destino final de seus produtos 

parcerias com as cooperativas de descarte de resíduos com a intenção de gerar desenvolvimento 

econômico e social. O presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo sobre a 

aplicação da logística reversa no município de Unaí-MG, além de verificar as ações inovadoras 

envolvidas no processo. Para tanto, serão utilizadas entrevistas com os principais responsáveis 

pelo processo de logística reversa no município analisado, sendo a pesquisa de cunho 

qualitativo, com utilização de método indutivo para o estudo dos casos relacionados. Na 

primeira parte, apresentou-se o referencial teórico do presente trabalho, contendo os principais 

assuntos relacionados à proteção ambiental com a correta classificação dos resíduos sólidos, 

como ocorre o combate à poluição por resíduos sólidos no Brasil e os mecanismos de proteção 

ambiental existentes. Ademais, estudou-se a coleta seletiva como uma ferramenta de inovação 

sustentável, expondo suas características e políticas públicas envolvidas as quais conferem 

eficiência na preservação do meio ambiente. Na segunda parte, serão realizadas entrevistas com 

os representantes da Secretaria do Meio Ambiente de Unaí; da AREPU- Associação dos 

Revendedores de Pneus de Unaí; ACELU- Associação dos Comerciantes de Eletrônicos e 

Lâmpadas de Unaí e da AREUNA- Associação Recicla Unaí. O trabalho encontra-se em 

andamento, espera-se que as conclusões das análises empíricas demonstrem o empenho da 

população unaiense em efetivar as ações favoráveis às práticas sustentáveis. 
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No Brasil, o número de crianças e jovens portadores de alguma deficiência, vem crescendo a 

cada dia. Dentre todas as deficiências existentes, a intelectual está sendo a mais comum delas, 

em especial o Transtorno do Espectro Autista, mais conhecido como Autismo. Além de afetar 

o intelecto esse transtorno causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos 

de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Boa parte desses deficientes 

não frequentam um ambiente escolar, por ainda ser uma grande barreira na educação. Para que 

a inclusão aconteça na educação, é indispensável o envolvimento das famílias, educadores, 

gestores e profissionais da escola neste processo, assim como o ambiente de aprendizagem 

escolar precisa oferecer condições adequadas para a aprendizagem de todos os educandos, 

reconhecendo suas limitações e construindo novas vertentes para as práticas pedagógicas 

(PACHECO, 2007). Diante desta informação, foi feito um levantamento na Escola de Educação 

Especial João da Neca – APAE, esta possuí 84 alunos com deficiência intelectual, sendo 14 

deles autistas. Devido a essa situação a presente pesquisa tem como objetivo identificar a 

preparação da gestão e dos professores da APAE para a recepção de crianças e jovens 

portadoras de autismo. No primeiro momento, foi abordado sobre a formação e qualificação do 

profissional que trabalha com essas crianças e jovens. No segundo, abordou sobre as crianças 

e jovens portadores de deficiência e no terceiro, relatou sobre o ambiente e as necessidades de 

adaptação. Para realizar este trabalho foi feito um estudo de caso, com um roteiro de entrevista 

direcionado à gestora e à psicopedagoga atuantes na APAE. Espera-se através desta pesquisa 

demonstrar a importância de possuir pessoas qualificadas e capacitadas para lidar com crianças 

e jovens portadores de deficiência. Trabalho em andamento. 
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O presente trabalho tem como tema central a inovação proporcionada pelas redes sociais no 

meio de comunicação. As redes sociais como meios de comunicação individual e corporativa 

de grande alcance revolucionaram a forma como as pessoas e as organizações comunicam entre 

si, com a sua audiência ou com os seus públicos. No caso das empresas e das marcas, as redes 

sociais revolucionaram o modo de comunicar com os mercados, uma vez que a comunicação 

passou a ser direta, ou seja, sem o filtro do jornalismo tradicional, e mais certeira, desde que 

haja um conhecimento prévio da audiência, tarefa que um departamento de marketing não pode 

descurar (BALESTRIN; VARGAS, 2004). Assim, o presente trabalho tem o objetivo de 

verificar como as redes sociais influenciam na inovação dos meios de comunicação no Brasil e 

no Mundo. Primeiro, descreve-se o marketing como ferramenta de comunicação. 

Posteriormente, discutiu-se sobre a rede social como instrumento de comunicação no mundo 

digital. O presente trabalho encontra-se em andamento, logo após a conclusão do mesmo, 

espera-se que as empresas utilizem as mídias sociais como ferramenta de marketing, possuindo 

grande impacto na sociedade. Porém, elas necessitam ainda evoluir suas estratégias para que os 

resultados sejam mais eficientes. 
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O cenário atual é de muitas e constantes mudanças; isto exige que a inovação esteja presente 

nas empresas, ou seja, é preciso que as organizações recriem seus produtos ou serviços. Este 

trabalho objetiva analisar a importância das pessoas nas ações inovadoras nas empresas. Para 

tal, partiu-se da seguinte pergunta: Qual a importância das pessoas nas ações inovadoras nas 

empresas? Justifica-se pela importância crucial de inovação nas organizações, tendo em vista 

as mudanças que acontecem de modo muito rápido na sociedade atual. Segundo Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008, apud BRAUN, 2013, p. 21), "a palavra inovação deriva do latim innovare, que 

possui o significado de “fazer algo novo”. Porém, “fazer algo novo” não necessariamente 

significa invenção, o aproveitamento de oportunidades já existentes, a recriação ou a utilização 

de novas tecnologias, ou ainda as novas formas de gerenciamento também são igualmente 

consideradas inovações." Uma inovação 'é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas" (MANUAL DE OSLO, 2004, p. 55, apud BRAUN, 2013, p. 21). Para 

que a inovação aconteça, as pessoas são de fundamental importância, visto que são elas que 

recriam, fazem algo novo, buscam formas diferentes de conduzirem suas ações. São elas que 

têm ideias, criam, renovam e promovem as mudanças e adaptações necessárias e exigidas pelo 

mercado. Se as empresas não valorizarem seus colaboradores, elas terão muitas dificuldades, 

ou nenhuma chance de permanecerem no mercado. De acordo com Silva (2009), a mais 

importante das políticas de uma empresa que quer inovar é investir e apostar em seu pessoal. A 

metodologia utilizada será a pesquisa teórica. Conclui-se que a inovação significa fazer um jeito 

diferente, criativo, de prestar algum tipo de serviço ou fazer produto de forma diferente. As 

pessoas são cruciais em todo o processo de inovação nas empresas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRAUN, Luana Rafaéle. Importância e nível de aplicabilidade da gestão da inovação em 

empresas industriais de nova Petrópolis/RS. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Graduação em Administração da Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis. 2013. 

Disponível em: <aculdadenovapetropolis.cnec.br/wp-

content/uploads/sites/121/2016/11/Luana-Rafaéle-Braun-importância-e-nível-de-

aplicabilidade-da-gestão-da-inovação-em-empresas-industriais-de-nova-petrópolis-rs.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2018. 

 

SILVA, Alessandri. Criatividade e inovação nas empresas. 2009. Disponível em: 

<dores.com.br/artigos/marketing/criatividade-e-inovacao-nas-empresas/29002/>. Acesso em 

10 mar. 2018. 

                                                           
98 Acadêmica do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU; 
99 Acadêmico do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU; 
100 Acadêmica do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU; 
101 Professora orientadora.  



A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA PARTICIPATIVA DENTRO DA 

ORGANIZAÇÃO 

 

INÁCIA, Francielle102 

OLIVEIRA, Izabela de103 

BORGES, Marcos104 

MACHADO, Cláudia Aparecida105 

 

Palavras-chave: Liderança. Colaboradores. Organizações. 

 

As organizações estão cada vez mais dinâmicas, as mudanças ocorrem de maneira rápida devido 

às novas tecnologias, necessitando de líderes e colaboradores que se adequam às mudanças, 

desta forma este trabalho aborda a importância da liderança participativa dentro da organização. 

Os líderes são os protagonistas do sucesso, pois são eles quem têm o poder de motivar e auxiliar 

os colaboradores. Quando o papel da liderança é bem exercido, os colaboradores conseguem 

atingir um nível de produtividade. Isso faz com que a equipe como um todo consiga trabalhar 

por igual mantendo a qualidade da entrega. No livro O Monge e o Executivo, Hunter (2004, p. 

25) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”, 

ela ocorre com um fenômeno social. Tendo como objetivo geral diagnosticar a importância da 

liderança participativa dentro da organização. O primeiro tema aborda o perfil de um líder, 

sendo que este deve ter vocação para liderar, ser ético, ser receptivo a feedback, e ser ágil no 

aprendizado. O segundo tópico, aborda os tipos de liderança que podem ser autocráticos, em 

que o líder impõe suas ideias e suas decisões sobre o grupo. O terceiro tópico, descreve a 

influência de um líder dentro da organização, sendo que a liderança é algo de extrema 

importância dentro de uma empresa, pois influencia no comportamento dos colaboradores, na 

estimulação do trabalho em equipe. O quarto tópico, fala sobre o líder participativo, sendo que 

este deve ter amplo conhecimento da organização e os processos, e saber mediar os interesses 

da empresa e seus colaboradores. A pesquisa será qualitativa, e será realizada em uma empresa 

a decidir, que tenha um líder como referência. O presente trabalho se justifica, pois, as empresas 

valorizam cada vez mais o capital humano, estão sempre à procura de profissionais que 

consigam comunicar-se, ouvir, motivar, ou seja, as empresas procuram verdadeiros lideres, 

lideres participativos, que possuem empatia, motive a equipe, por isso a importância de estudar 

esse profissional. Pesquisa em andamento. 
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TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO 

 

ALMEIDA, Izabel Soares de106 

MORENO, Maxwell Ferreira107 

ESTRELA, Mirtes Lourrane Durães108 

ABADIA, Thalita Martins da109 

LUCAS JÚNIOR, José110 

 

TEXTO ANTIGO NOVO TEXTO 

Art. 4º Considera-se 

como de serviço 

efetivo o período em 

que o empregado 

esteja à disposição do 

empregador, 

aguardando ou 

executando ordens, 

salvo disposição 

especial 

expressamente 

consignada. 

Parágrafo único:  

Computar-se-ão, na 

contagem de tempo 

de serviço, para 

efeito de indenização 

e estabilidade, os 

períodos em que o 

empregado estiver 

afastado do trabalho 

prestando serviço 

militar (VETADO) e 

por motivo de 

acidente do 

trabalho.(Incluído 

pela Lei nº 4.072, de 

16.6.1962) 

Art. 4° - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 

executando ordens, salvo disposição especial expressamente 

consignada. 

§ 1°Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito 

de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado 

estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 

2017)(Vigência); 

§ 2°Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será 

computado como período extraordinário o que exceder a jornada 

normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 

1o do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha 

própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias 

públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou 

permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades 

particulares, entre outras: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017)(Vigência). 

I -práticas religiosas;(Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017)(Vigência). 

II -descanso; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)(Vigência). 

III - lazer; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)(Vigência). 

IV -estudo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)(Vigência). 

V -alimentação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)(Vigência) 

VI-atividades de relacionamento social;(Incluído pela Lei nº 13.467, 

de 2017)(Vigência). 

VII - higiene pessoal; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017)(Vigência). 

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver 

obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017)(Vigência). 
 

A Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, já trazia expresso o texto do art. 4º, o 

qual relata sobre o tempo de serviço efetivo do empregado, compreendendo este como o período 
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em que o mesmo esteja à disposição do empregador, seja, executando ou aguardando ordens, 

com exceção a casos especiais, visando à diminuição da má-fé do empregado em fase ao 

empregador, ao alegar que estava trabalhando, quando, na verdade, estava apenas descansando.  

A reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/2017, trouxe relativas mudanças 

em relação a este artigo. Entre elas, a retirada do parágrafo único, transformando-o em § 1º da 

lei, possivelmente para se tornar mais objetivo e didático o contexto legal, visto que, não houve 

modificação do texto original. Entretanto, a principal mudança a ser dada ênfase foi a criação 

do § 2º do mesmo artigo, o qual dispõe sobre o tempo de serviço do empregado com relação ao 

empregador. Assim, segundo tal dispositivo, não será computado como período extraordinário 

o período que exceder a jornada normal, ainda que esse ultrapasse o limite de cinco minutos 

previsto no art. 58, §1º, da CLT, quando o empregado, por escolha própria realizar alguma das 

atividades elencadas, uma vez que, essas atividades não são consideradas tempo à disposição 

do empregador.  

Em análise de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), conforme o 

julgado n. 12530920105020255, considera-se tempo à disposição do empregador o período de 

deslocamento entre a portaria da empresa e o local de trabalho pelo empregado, assim como 

expressa também a Súmula n. 429 do TST. Ainda, de acordo com Leite (2015), o tempo de 

serviço efetivo que refere tal artigo, se relaciona não apenas ao tempo em que o empregado 

esteja trabalhando, sendo necessário apenas que ele esteja à disposição do empregador.   

Desta forma, com o acréscimo do § 2º, o empregador não é obrigado a pagar as 

eventuais horas extras que excederem o tempo de trabalho normal do empregado, ao fato que o 

mesmo está desenvolvendo atividades de interesse próprio. Portanto, pode-se observar que esse 

dispositivo veio para beneficiar e proteger o empregador de possíveis pagamentos indevidos, 

visto que, o empregado, por muitas vezes, permanece no local de trabalho após o expediente 

para a espera de um colega, para resolver algum assunto pessoal, entre outras situações que não 

devem ser contabilizadas como tempo de serviço em favor ao empregador. 
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A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE COM A REFORMA 

TRABALHISTA 

 

AMARAL, Gerson Uriel Teixeira do111 

COUTO, Camila Silva112 

GUIMARÃES, Karla Barbosa113 

SILVA, Karla Cristina114 

LUCAS JÚNIOR, José115 

 

NOVO ARTIGO (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.467, DE 2017) 

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da 

sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 

dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de 

preferência: 

I – a empresa devedor 

II – os sócios atuais; e 

III – os sócios retirantes. 

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar 

comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. 

 

A Lei nº 13.467 de 2017 (Reforma Trabalhista) implementou uma série de mudanças visando 

modernizar e melhorar as relações de trabalho, além de equiparar a legislação trabalhista 

brasileira com a atual conjuntura da sociedade. Com isso, uma das modificações foi a inserção 

do art. 10-A na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o qual dispõe que o sócio que se 

desliga da sociedade só vai ser responsabilizado pelas dívidas trabalhistas de forma subsidiária, 

no período máximo de dois anos da averbação no contrato social. Assim, o ex-sócio apenas será 

atingido após esgotadas as tentativas de execução dos bens da empresa devedora e dos atuais 

sócios da sociedade. De acordo com Schiavi (2017), o novo artigo da CLT é melhor que os art. 

1.003 e 1.032 do Código Civil, que também dispõem sobre a responsabilidade dos sócios, pois 

fixa a responsabilidade subsidiária do sócio retirante pelo período em que figurou na sociedade, 

mas limitado às ações trabalhistas ajuizadas até dois anos da data da retirada, estabelecendo, 

também, há responsabilidade solidária em caso de fraude. Em carácter excepcional, a nova lei 

atribui responsabilidade solidária ao ex-sócio se comprovada a fraude na alteração societária 

decorrente da sua retirada. Neste caso, o sócio retirante responderá em conjunto com a 

sociedade e demais sócios, não existindo ordem de preferência. Ainda conforme expressa o 

artigo, a responsabilidade do sócio retirante não pode ocorrer de forma imediata, mas deverá 

respeitar a ordem prevista em seus incisos. Em análise à jurisprudência do Tribunal Superior 

do Trabalho, percebe-se que já são muitos os julgados com relação à responsabilidade do sócio 

retirante, por exemplo, conforme decidido no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 

18411920155080208. O referido artigo possui relação direta com o art. 448 da CLT, o qual 

assevera que qualquer mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 

os contratos de trabalho dos respectivos empregados, assegurando dessa forma, a efetividade 

do princípio da continuidade. Face ao exposto, compreende-se que, com a inovação legislativa, 
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maior será a segurança jurídica às relações societárias e de trabalho, disciplinando a 

responsabilização do sócio retirante e encerrando a discrepância existente na jurisprudência em 

razão da ausência de regulamentação específica pela CLT. 
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A JORNADA A TEMPO PARCIAL NA REFORMA TRABALHISTA 

 

ANDRADE, Carla Alane116 

BRAGA, Thaís de Almeida Martins117 

DUARTE, Rogério Silva118 

LUCAS JÚNIOR, José119 

 

TEXTO ANTIGO NOVO TEXTO 

Art. 58-A. Considera-se 

trabalho em regime de tempo 

parcial aquele cuja duração não 

exceda a vinte e cinco horas 

semanais. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 2001). 

 

§ 1º O salário a ser pago aos 

empregados sob o regime de 

tempo parcial será proporcional 

à sua jornada, em relação aos 

empregados que cumprem, nas 

mesmas funções, tempo 

integral. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 

2001). 

 

§ 2º Para os atuais empregados, 

a adoção do regime de tempo 

parcial será feita mediante 

opção manifestada perante a 

empresa, na forma prevista em 

instrumento decorrente de 

negociação coletiva. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001). 

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo 

parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas 

semanais, sem a possibilidade de horas suplementares 

semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte 

e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 

até seis horas suplementares semanais. 

§ 1º............................................................................. 

§ 2º ............................................................................. 

§ 3º As horas suplementares à jornada de trabalho semanal 

normal serão pagas com o acréscimo de cinquenta por cento 

sobre o salário-hora normal.  

§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de 

tempo parcial ser estabelecido em número inferior a vinte e 

seis horas semanais, as horas suplementares a este 

quantitativo serão consideradas horas-extras para fins do 

pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a 

seis horas suplementares semanais.  

§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal 

poderão ser compensadas diretamente até a semana 

imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser 

feita a sua quitação na folha de pagamento do mês 

subsequente, caso não sejam compensadas.  

§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de 

tempo parcial converter um terço do período de férias a que 

tiver direito em abono pecuniário. 

§ 7º As férias do regime de trabalho a tempo parcial serão 

regidas pelo disposto no art. 130. 

 

O artigo supra trata do trabalho em regime de tempo parcial, o qual fora objeto da reforma 

trabalhista. Tal artigo regulamenta a duração desse tipo de labor, bem como as horas extras e 

férias. Para Sérgio Pinto Martins (2018), o novo dispositivo da CLT prevê uma jornada de 

trabalho com regime de tempo parcial, em que o empregado trabalhará 30 horas semanais, sem 

a possibilidade de horas suplementares, ou, ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas 

semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O salário 

a ser pago nesse regime será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que 

                                                           
116 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
117 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
118 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
119 Orientador. Coordenador do NPJ da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí e professor da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia de Unaí. Mestrando em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Especialização 

em Direito Processual Civil pelo UniCeub (1997/1998). Especialização em Direito Privado pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia de Unaí (2003/2004); 



 

49 
 

cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Os empregados em regime de tempo parcial 

poderão prestar horas extras. Diferencia-se da jornada móvel do trabalho a tempo parcial. A 

primeira não é regulada em lei. O trabalho a tempo parcial tem previsão atualmente no art. 58-

A da CLT, que considera trabalho a tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas na 

semana. A jornada móvel é estabelecida pelas partes, em norma coletiva ou contrato 

(MARTINS, 2018). Em suma, o empregado pode ser contrato com uma jornada menor que a 

jornada normal de 8 horas diárias de segunda a sexta e 4 horas ao sábado. O regime a tempo 

parcial, com a reforma trabalhista passa de 25 horas semanais para no máximo 30 horas 

semanais, sem a possibilidade de efetuar horas extras, ou de até 26 horas semanais com a 

permissão de 6 horas extras semanais sendo estas pagas com um acréscimo mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal. A remuneração será igual, por hora que os 

empregados que cumprem jornada normal. Poderão ser compensadas até a semana seguinte, 

caso contrário serão pagas no mês subsequente. As férias passam a ser as mesmas que um 

empregado com jornada normal CLT, art. 130. Um terço das férias poderá ser convertido em 

abono pecuniário. 
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TELETRABALHO 

 

BORGES, Nayara Martins 120 

SILVA, Alexandre Tenenbaum Da 121 

TENENBAUM, Samara Lucas S. P.122 

LUCAS JÚNIOR, José123 

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Externo. Atividade. 

 

O presente resumo tem o objetivo de discorrer sobre o Teletrabalho; uma modalidade inserida 

na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) art.75-A ao 75-E através da Lei N° 13.467/2017 

(Reforma Trabalhista). Para tanto, utilizou-se de pesquisas na lei para destacar as partes mais 

relevantes para que pudessem ser tratadas de modo breve neste trabalho. Será abordado o 

conceito desta atividade e como é desenvolvida no Brasil atualmente. A CLT, principal 

legislação que versa sobre o tema, conceitua essa atividade como a prestação de serviços 

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. 

Trata-se, de um trabalho mais ‘informal’ no sentido de se desenvolver fora das dependências 

físicas de uma empresa. Podendo ser laborada na própria residência do trabalhador. Claro que 

tal relação terá as mesmas formalidades de contratação daquele trabalhador ‘interno’, sendo 

regida por contrato formal de trabalho e assim caracterizando todos os direitos e deveres entre 

empregado e empregador. Em março de 2017 já existiam cerca de 15 milhões de 

teletrabalhadores no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades 

(Sobratt). Portanto, é possível concluir a importância dessa modalidade ser amparada pela 

legislação brasileira de modo que acompanhe cada vez mais a modernização das relações 

trabalhistas. 
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AS HORAS IN ITINERES E A REFORMA TRABALHISTA 
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TEXTO ANTIGO NOVO TEXTO 

Art. 58–A duração normal do trabalho, para 

os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de 8 (oito) horas 

diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite. 

§2º O tempo despendido pelo empregado 

até o local de trabalho e para seu retorno, 

por qualquer meio de transporte, não será 

computado na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil 

acesso ou não servido por transporte 

público, o empregador fornecer a condução. 

Art. 58 – A duração normal do trabalho, para 

os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de 8 (oito) horas 

diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite. 

§ 2º O tempo despendido pelo empregado 

desde a sua residência até a efetiva ocupação 

do posto de trabalho e para o seu retorno, 

caminhando ou por qualquer meio de 

transporte, inclusive o fornecido pelo 

empregador, não será computado na jornada 

de trabalho, por não ser tempo à disposição do 

empregador. 

 

Após a reforma trabalhista introduzida pela lei 13.467/17, não existe mais horas in 

itinere, que era o período gasto de casa ao trabalho e do trabalho até em casa. Esse tempo de 

deslocamento não é mais considerado jornada de trabalho. As súmulas 90 e 320 do TST, que 

abordavam o tema, foram extintas a partir do momento que a reforma trabalhista entrou em 

vigor. 

Segundo Lopes (2017), as empresas que já efetuaram o pagamento deste direito 

deverão tomar cuidado ao criar uma hipótese de melhoria, se vai extinguir ou continuar pagando 

o direito. O autor observa que o Poder Judiciário trabalhista não tem um pensamento concreto 

sobre essa nova norma, pois não sabe se a nova norma aplicará em todos os tipos de contratos, 

considerados aqueles que iniciaram após a vigência da Reforma Trabalhista ou será aplicada 

também para aqueles firmados antes dela. Agora, o fundamento da obrigação de pagar horas de 

deslocamento deve estar em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

De acordo com a reforma trabalhista, é notório que o empregado não foi nem um pouco 

beneficiado com tal lei, pois perdeu um direito que tinha. Em que pese a doutrina não ter um 

posicionamento muito concreto sobre tal norma, e não ter nenhum julgado no TST de tentativa 

de viabilizar o antigo direito, fica mesmo bem claro que foi uma perda para todos aqueles que 

trabalham no regime da CLT e que têm que fazer deslocamentos até o local de trabalho. Por 

outro lado, pode-se imaginar que o empregador terá maior interesse em fornecer o transporte 

para seus trabalhados, visto que não mais é considerado tempo de trabalho. 
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TRABALHO INTERMITENTE 
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TEXTO ANTIGO NOVO TEXTO 

Anteriormente não 

existia essa modalidade 

de trabalho, sendo 

adicionada pela reforma 

trabalhista lei 

13.467/17. 

Com a reforma trabalhista introduzida pela lei 13.467/17, o § 3°, 

do art. 443 e o art. 452-A, da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), regulamentou em nosso ordenamento jurídico o 

chamado “Trabalho Intermitente” 

Segundo o art. 443 da CLT, § 3°: “Considera-se como intermitente 

o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 

subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 

períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados 

em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade 

do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, 

regidos por legislação própria”. 

De acordo com o art. 452-A: o contrato deve ser escrito; a 

convocação será com, pelos menos 3 dias corridos de 

antecedência; o trabalhador terá 01 dia útil para responder; a 

recusa da oferta não descaracteriza o contrato de trabalho; depois 

de aceita a oferta, a parte que desistir sem motivos, terá que pagar 

50% do valor que seria recebido; o período de inatividade não será 

considerado tempo à disposição do empregador; ao fim de cada 

período de prestação de serviço, o empregado receberá o 

pagamento imediato da remuneração, das férias proporcionais 

com acréscimo de um terço, do décimo terceiro salário 

proporcional, dos repousos semanais e adicionais legais. O 

empregador ainda recolherá a contribuição previdenciária e o 

depósito para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao 

empregado comprovante 

Ele é caracterizado pela ausência de garantias da execução da 

atividade ao trabalhador contratado, e a lei permite o deslocamento 

de trabalhadores da estatística de desempregado para emprego 

intermitente. É o emprego sem compromisso de prover renda. 

(JOÃO, 2017) 

O contrato intermitente de trabalho deveria ser utilizado como 

praticidade da relação de emprego, mas ela abre brechas para 

relativização do contrato de trabalho com finalidade de 
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proporcionar desigualdade da relação contratual, o que representa 

uma grande vantagem para o empregador. 
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DIREITO E JUSTIÇA 

 

ALCEBIADES, Murilo133 
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CAPANEMA, Orivaldo136 

 

Palavras-chave: Direito. Justiça. Racionalidade. 

 

A Justiça tem uma relação direta com o Direito, pois, ele deve ser justo ou não faz nenhum 

sentido respeitá-lo. As normas jurídicas são regras que se adaptam às mudanças sociais e podem 

deixar de valer se revogadas, o que se busca é que essas regras possam resistir à mudança, para 

que certifique o saber jurídico. O Direito deve estar inter-relacionado com a concepção social 

de justiça. Ao longo dos anos o processo de positivação do direito tende a perder o seu foco, 

fazendo com que exista um distanciamento da sistematização normativa dessa ideia 

fundamental de justiça. O Direto é uma importante ciência que regula o comportamento 

humano, por meio de um ordenamento jurídico, ou seja, um conjunto de normas que tenta ou 

pretende regular as condutas sociais tidas como as mais importantes, com uma finalidade 

primária de fornecer justiça. A justiça não seria uma virtude pessoal como Aristóteles dizia, que 

comece e termine no indivíduo, mas, ao contrário, ela se dirige às relações humanas em geral. 

A justiça entre dois indivíduos seria chamada de comutativa, entre o indivíduo e a sociedade 

seria a justiça legal; e a justiça entre o Estado e o indivíduo é a justiça distributiva. Também 

devem dirigir essas relações outros valores como a compaixão, a caridade, o amor filial, a 

urbanidade e etc. Dentro disso a razão também se encaixa no conceito, pela racionalidade 

conjugar-se justiça e a irracionalidade a injustiça, além dos fundamentos da razão nos levar a 

pensar corretamente com a lógica e a metodologia, e agir com a prudência retórica, pode-se 

dizer que justiça é a constância da organização de bens nas relações sociais. Não se pode 

encontrar, entre todos os trabalhos de filósofos e juristas, definição de justiça em termos 

universais, no entanto, nota-se que há uma constante em todas as definições e estudos sobre 

este valor, a igualdade. E ainda pode-se enxergar nela um caráter de racionalidade que dita o 

sentido do jogo do Direito que não tem fim. Em outras palavras, em seu aspecto formal, o 

princípio da igualdade permite ver a justiça como um código racional, capaz de generalização. 

Todavia, sua decodificação pode ser mais ou menos rigorosa, donde se seguem sistemas de 

justiça material diversos, com vários graus de racionalização. O problema que a justiça enfrenta 

está ao criar as normas, interpretá-las e fazer com que elas sejam cumpridas.  
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JURISPRUNDÊNCIA 
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Palavras-chave: Jurisprudência. Costume. Decisão judicial. 

 

Teoria da ordem jurídica, seu conceito no latim é Justiatqueinjustiscientia (conhecimento da 

ciência do justo e do injusto). São decisões reiteradas dos tribunais, com o sentido de 

uniformidade e constância, sobre determinado ponto do Direito, e podem ser invocadas para 

solução de casos similares, a esse conjunto de decisões dá-se o nome de jurisprudência (Fonte 

formal estatal). Miguel Reale afirma que tudo deve ser feito para manter o sentido original do 

termo jurisprudência. Pela interpretação das leis, o poder judiciário contribui com a ordem 

jurídica, tornando-a mais clara e objetiva, mais acessível seu conhecimento. A jurisprudência 

consiste em uma definição de determinado ponto do Direito pelos tribunais. Procedente é o 

resultado da RatioDecidendi, de uma decisão judicial que, por sua vez, é resultado da análise 

jurídica de um caso concreto. Os requisitos do procedente são que haja uma decisão judicial; e 

que tenha uma análise de um caso concreto. Esta é a regra estrutura do conceito de procedente. 

Compondo de um suporte fático, é preciso ter um caso conflituoso submetido à análise judicial, 

também sendo preciso o Ratiodecidendi (A tese ou o princípio jurídico assentado na motivação 

do provimento decisório, que aspira certo grau de universalidade. A jurisprudência pode ter 

dois significados distintos: jurisprudência em sentido amplo e jurisprudência em sentido estrito. 

A jurisprudência pode ser praeterlegem, contra lege e secundum legem.Korkounov viu que a 

lei tem sua formação semelhante ao costume sendo assim, a capacidade por necessitar de uma 

pluralidade de atos. Há diversas diferenças entre a jurisprudência e o costume, como também a 

igualdade entre eles. É importante ressaltar, que a jurisprudência, não pode significar a inovação 

do direito, a não ser em situações de lacunas do direito ou de buscar um sentido adequado da 

norma jurídica, somente em casos extremamente necessários, pois, se fosse dado aos tribunais, 

uma carta branca para criar, inovar o direito, estaríamos diante de uma intromissão das funções 

de um poder sobre o outro, isto é, o poder judiciário estaria usurpando as funções do poder 

legislativo.  
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APLICAÇÃO OU NÃO DA LEI MARIA DA PENHA NAS RELAÇÕES 

HOMOAFETIVAS 
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Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Família. Relações homoafetivas. 

 

O presente trabalho tem como objetivo esclarecer a aplicação ou não da Lei Maria da Penha 

nas relações homoafetivas. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, que teve como 

fonte livros, artigos, revistas e jornais disponíveis na Internet ou em bibliotecas, além da 

jurisprudência de nossos tribunais. Na primeira parte, conceitua-se família, relatando as 

transformações sofridas nessa instituição ao longo dos anos, gerando assim, a necessidade de 

se rever tal conceito, para incluir as uniões homoafetivas, haja vista que, toda espécie de vínculo 

que tenha por base o afeto pode-se conferir status de família. Na segunda parte, verifica-se a 

contribuição da Lei Maria da Penha no reconhecimento legal do conceito moderno de família, 

uma vez que, ela considera família toda relação íntima de afeto, incluindo assim, as relações 

homoafetivas. Conclui-se, portanto que o conceito atual de família engloba as relações 

homoafetivas e que a Lei Maria da Penha teve fundamental contribuição para isso. Além disso, 

essa instituição é amparada pela Constituição, a qual consagra em norma pétrea, o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Logo, aplica-se a Lei Maria da Penha com o mesmo critério e 

rigor nas relações homoafetivas; pois o objetivo maior dessa lei é a proteção à dignidade da 

pessoa humana, independentemente de cor, raça, religião, classe social e orientação sexual. A 

Lei Maria da Penha será aplicada em defesa de qualquer pessoa que dentro do seu núcleo 

familiar sofrer alguma agressão, ou na eminência sofrê-la; esta pessoa pode-se valer da Lei 

Maria da Penha. 
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INJÚRIA RACIAL VERSUS RACISMO 
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Palavras chaves: Crimes raciais. Racismo. Injúria Racial. Preconceito. 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar considerações acerca das diferenças entre o 

crime de racismo, inserido na Lei n. 7.716/89, e o crime de injuria racial, disposto no Código 

Penal. Tais institutos são semelhantes e confundem pessoas que não sabem diferenciar se 

determinada conduta está tipificada no Código Penal, como crime contra a honra, ou na Lei 

7.716/89. Racismo consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória em relação a algum 

grupo social ou pessoa, trata-se de um crime inafiançável e imprescritível. O racismo é qualquer 

pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem alguns superiores as 

outras. Quando se fala em racismo, o primeiro pensamento que vem à mente é em relação aos 

negros, mas o racismo é o preconceito baseado na diferença de raças entre as pessoas, que pode 

ser contra negros, asiáticos, índios, mulatos e brancos. Por terem uma história mais sofrida com 

preconceito, os negros são as principais referências quando é discutido o tema racismo e injuria 

racial. A injúria racial é considerada um dos crimes contra a honra, e consiste na ação de ofender 

alguém se baseando em sua cor, etnia, crença ou condição enquanto idoso ou portadores de 

deficiência. A diferença entre o racismo e a injúria racial, está no direcionamento da ação. Na 

injúria a ofensa é proferida ao indivíduo de cor ou etnia diferente, já no racismo institui-se em 

um ato de descriminação contra todo um grupo social. Através do estudo dos conceitos 

fundamentais do tema preconceito e discriminação, observa-se que o mais polêmico é o 

racismo, pois é considerado um termo complexo para os estudiosos, já que seu significado 

carrega várias possibilidades de empregá-lo.  
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Palavras-chave: Homicídio. Funcional. Qualificado. 

 

O presente trabalho visa analisar a Lei 13.142/2015 que alterou o § 2º do art.121 do Código 

Penal, para nele inserir o inciso VII, que qualifica o homicídio cometido contra autoridade ou 

agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e 

da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou 

contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa 

condição. Para tanto, utilizaram-se e doutrinas e dados de estimativas para se chegar a uma 

conclusão plausível acerca da divergência em relação à interpretação da norma. Na primeira 

parte, analisam-se os conceitos da Lei n° 13.142/2015 e os sujeitos ativos e passivos inseridos 

no crime de homicídio funcional, e a correlação entre a norma e o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. Na segunda parte, o estudo esclarece a problemática central: a 

qualificadora protege a função pública ou a pessoa do agente? e também são apresentados 

dados sobre homicídios de agressores sociais e policiais dos anos de 2009 a 2015, fazendo um 

parâmetro da diferença entre eles. Posteriormente, pode-se concluir que a legislação não está 

protegendo as pessoas ocupantes do cargo, mas sim a função a qual a pessoa exerce. Pode-se 

dizer que a legislação ao proteger determinadas funções, também busca dar segurança à 

sociedade e ao Estado. Tal segurança é demonstrada, tendo em vista que, os agentes e 

autoridades de segurança pública são a base para o convívio harmônico da sociedade, e a 

inserção do inciso VII no art. 121, frisa a extrema importância de tais agentes e autoridades 

para o convívio social. 
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Palavras-chave: Escola. Violência. Preconceito. 

 

Este resumo refere-se ao artigo Diferenças, preconceitos e violência no âmbito escolar: 

algumas reflexões das autoras Leila Maria Ferreira Salles e Joyce Mary Adam de Paula e Silva. 

A violência e o preconceito no ambiente escolar se propagam pelo fato de que há interação com 

o novo, assim as diferenças de cada um ficam em evidência e esses aspectos podem vir a gerar 

conflitos, discussões e até mesmo agressões. No procedimento de socialização ocorre a 

interiorização da sociedade pelo indivíduo assim também a sua identidade é formada. A 

identidade de cada um é composta por processos sociais que podem ser conservados ou 

modificados por relações sociais. É possível identificar três tipos de identidade social, a 

identidade do iluminismo em que se acredita que as pessoas já nascem com uma essência que 

não pode ser mudada, a do sujeito sociológico que defende que o indivíduo forma a sua 

identidade no interior das estruturas sociais, em que a cultura passa a fazer parte dele mesmo, 

e por último a pós-moderna que não tem uma identidade fixa.  O que é bem visto pela sociedade 

como comum e natural são os comportamentos padrões, se as pessoas não tiverem esta conduta 

nas relações interpessoais poderá causar grandes conflitos. São criados vários estereótipos de 

comportamento na sociedade, em que as pessoas querem exigir a maneira como a outra deve se 

comportar isso que acaba por transformar a diferença em um problema social, o que passa a ser 

um incômodo, dessa forma usam isso como justificativa para essas agressões causadas às outras 

pessoas. Nas escolas o que é mais presenciado são as agressões verbais e as ameaças, em certos 

casos a violência é banalizada e nem é percebida como tal, desse modo passa a ser considerada 

como normal, e acaba contribuindo para que o desrespeito seja maior dentro do ambiente 

escolar. Nas escolas há omissão da pluralidade cultural no Brasil, adotam a perspectiva de que 

não há diferenças assim se calam diante das discriminações que acontecem socialmente. É 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que as escolas passem para os alunos do 

Ensino Fundamental e Médio que é importante compreender a cidadania, atitudes éticas, dignas 

e promover o conhecimento para fortalecer cada vez mais a igualdade entre diferentes grupos 

sociais, é preciso orientar os alunos a terem empatia com as pessoas que sofrem discriminação, 

também logo a repudiar o preconceito seja ele qual for. 
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Palavras-chave: Gestão Democrática. Direito à Educação. Escola.  

 

Este resumo refere-se ao artigo A gestão democrática na escolae o direito à educação do autor 

Carlos Roberto Jamil Cury. A educação é definida como direito do cidadão e é um dever do 

estado, e é protegido por lei, sendo citado no art. 205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O Brasil rege esse direito como 

público subjetivo, em que as pessoas de 6 a 14 anos de idade têm o direito de estarem 

matriculadas em uma rede de ensino público. Com o direito à educação, o cidadão torna-se 

capaz de compreender e participar das transformações e destinos da sua sociedade. Esse direito 

deve ser igual para todos os cidadãos, pois não deve ter uma distribuição desigual, para que 

todos possam ter o livre acesso ao conhecimento e tenham participações diretas na sociedade. 

Sendo assim, com a igualdade também pode ser agregada a pluralidade, independentemente de 

ser ensino público ou privado, é assegurado certo padrão de qualidade na educação, pois se 

houver uma frustação na escola, pode acarretar uma desestabilidade na vida acadêmica dos 

estudantes. Por outro lado, se houver qualidade no ensino ofertado, e profissionais devidamente 

qualificados para disponibilizar tal ensino, os estudantes estarão aptos para exercer seus direitos 

e deveres na sociedade, fazendo assim da sala de aula um lugar visto pelo ambiente institucional 

um espaço apropriado e privilegiado. A lei não só assegura o direito à educação como também 

a permanência e assiduidade do estudante na instituição de ensino, a família tem o direito de 

saber a frequência que o aluno tem em sala de aula. O governo disponibiliza verba e estrutura 

para as instituições de ensino, para que estas possam manter o estudante matriculado. As 

instituições de ensino devem criar projetos pedagógicos, para que possam auxiliar e melhorar 

o rendimento do aluno, se o aluno não tiver bom aproveitamento ele deve ter auxílio e uma 

eventual recuperação. 
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O presente resumo refere-se ao capítulo Da educação como direito humano aos direitos 

humanos como princípio educativo da autora Adelaide Alves Dias. Versa sobre a educação 

vista como um direito fundamental, e o processo até que esta seja reconhecida de tal forma. Ao 

longo da história vários direitos foram conquistados através de lutas, direitos os quais muitos 

são considerados fundamentais para uma vida digna - dentre os mesmos está o direito à 

educação - direito o qual a sua busca vem desde o século XVIII com artigos na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1793) e posteriormente na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 10 de dezembro de 1948 proclamada pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas. Indubitavelmente a assinatura de tais declarações representam consideráveis 

avanços para o reconhecimento da educação com direito fundamental do homem. Entretanto, 

mesmo após assinaturas de protocolos de intenções, declarações e acordos reconhecendo a 

educação como direito fundamental, a mesma ainda não se tornou acessível a todos, pois o 

Estado não era encarregado do dever de proporcionar educação acessível a todos. Tal situação 

passou a mudar apenas após a Emenda Constitucional de 1969, que em seu art. 176 §1ºdiz “o 

ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos”. No período de 1960-1970 

com o golpe militar ocorrido em 1964, os direitos civis e políticos dos cidadãos foram 

subtraídos causando retrocesso na efetivação da educação como direito fundamental. Porém, 

com a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consagrou-se o acesso 

ao ensino fundamental como obrigatório e gratuito, tal direito sendo qualificado como público 

subjetivo em outras palavras firma ainda mais o dever do estado com a acessibilidade da 

educação a todos, algo que se analisarmos no contexto atual está longe de atingir a concretude. 

Dados estatísticos comprovam que os rendimentos escolares são desfavoráveis em áreas onde 

há desigualdade social, cultural e linguística, tal fato comprava a necessidade da adoção de 

novas metodologias de ensino, as quais levem em considerações características locais.  
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Este resumo refere-se ao artigo A Educação como um direito fundamental de natureza social, 

de Clarice Seixas Duarte, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito, professora do 

programa de mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (UEM). 

Trata-se de um artigo bem elaborado dividido em pontos claros e objetivos sobre o direito do 

cidadão à Educação no Brasil. A educação deveria ser uma prioridade para os governantes, 

porém não é isso que se nota. A Constituição Federal de 1988 prevê o direito à educação como 

um direito fundamental e também informa o papel de cada setor da federação para garantir tais 

direitos. O artigo 205 da Confederação confere à educação um direito de todos 

independentemente de raça, cor, origem, idade, sexo e outros, cabendo assim ao Estado garanti-

los. De acordo com o Comitê das Nações Unidas o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais impõe ao Estado tomar as medidas cabíveis para que tais Direitos sejam 

cumpridos sem nenhuma descriminação, porém os tribunais ainda continuam ignorando as 

disposições contidas no Pacto. A educação primária, a educação secundária incluindo ensino 

médio e técnico, o ensino superior e o ensino base para quem não concluiu a educação primária 

é obrigatório e deve ser o mais intensificado possível, essas são as obrigações do Estado perante 

o Pacto, portanto lendo o que foi dito é possível dizer que, cabe ao Estado proteger e concretizar 

esses direitos, estabelecendo assim os Direitos Humanos que foram integrados à Constituição 

Federal de 1988, isso mostra que o Estado tem a tarefa de oferecer os direitos educacionais 

mínimos ao cidadão, ou seja, o Estado não deve apenas garantir a educação básica, como vagas 

em escolas públicas para o ensino básico, médio e técnico é obrigação do Estado também 

garantir o ensino superior de forma abrangente, como foi mencionado anteriormente, porém 

percebe-se que esses direitos não são cumpridos. Qual o percentual de pessoas analfabetas no 

Brasil hoje?  Segundo pesquisas do jornal GLOBO ainda existem 13 milhões de analfabetos. 

Quantas pessoas têm acesso ao ensino superior público ou através de bolsas? Esse artigo é muito 

objetivo, apresenta linguagem clara e de fácil entendimento e é ótimo para estudantes 

acadêmicos de Direito, pois existem muitas análises de leis e direitos, porém um pouco técnico 

demais, pois só apresenta o questionamento, ou seja, a teoria, mas e a prática? Esses direitos na 

realidade não são gozados por toda população, ainda se tem muito a caminhar, talvez só venha 

a funcionar um dia se todos os cidadãos souberem seus direitos e passarem a exigir dos 

governantes que eles sejam cumpridos. 
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O presente resumo refere-se ao capítulo 4 do livro Introdução ao Estudo do Direito do autor 

Ferraz Júnior. Segundo Ferraz Júnior (1988) só é possível falarmos de uma conceituação 

dogmático-analítica de norma, de uma forma genérica e imprecisa. Porém, mais importante que 

a sua conceituação são as classificações de normas. As normas se classificam conforme critérios 

sintáticos, semânticos e pragmáticos. Critérios sintáticos classificam as normas pela sua 

relevância, subordinação e estrutura. Quanto à relevância em primários e secundários. 

Primitivamente, dizia-se que as normas primárias estabeleciam um preceito para a ação e as 

secundárias as que previam a sanção. De acordo com a subordinação, podemos distinguir entre 

as normas-origem e normas-derivadas. Sendo respectivamente as primeiras de uma série, e as 

demais que remontam à norma-origem. A estrutura distingue-se entre normas autônomas e 

normas dependentes. As primeiras, tem por si sentido completo. As segundas exigem 

combinação entre outras. Dentro dos critérios semânticos levamos em conta, o âmbito de 

validade das normas, reportando-se aos destinatários, à matéria, ao espaço e ao tempo. Pelos 

destinatários classificam-se as normas gerais e individuais. A matéria da norma corresponde à 

factispecies. Pode ser abstrata, na forma de um tipo ou categoria genérica, ou pode ser singular, 

numa forma excepcionada. Outro critério semântico é o espaço ou o limite espacial de 

incidência da norma. Por último, o critério do tempo. Esse fator afeta a vigência das normas. 

Fala-se então em normas de validade permanente e provisória ou temporária. A permanência 

diz respeito ao tempo de cessação da vigência e não ao tempo de início. Por fim: normas de 

incidência imediata e de incidência mediata. Dizemos que as normas de direito processual têm 

incidência imediata. E outras normas, mediata. Os critérios pragmáticos são distinguidos pela 

força de incidência, finalidade e funtor. Por força de incidência entende-se o grau de 

impositividade da norma. Vejamos o critério da finalidade. Existem normas que têm por 

finalidade disciplinar diretamente. São normas de comportamento ou de conduta. O terceiro 

critério pragmático, a distinção pelo funtor. Termo que vem da lógica. Podemos dizer que o uso 

do funtor relaciona-se ao problema da liberdade. 
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O presente resumo refere-se ao artigo Educação em direitos humanos sob a ótica dos 

ensinamentos de Paulo Freire do autor Paulo Roberto Padilha. A educação é um processo 

básico do desenvolvimento humano, em que são obtidos conhecimentos que podem ser 

aplicados de forma criatividade, a opinião própria e os valores básicos da sociedade. Desta 

forma, torna-se viável observar os princípios-pedagógicos desenvolvidos por Paulo Freire, 

utilizando como fonte de estudo seu livro Pedagogia do Oprimido. Notando pelos seus estudos 

as tensões entre as classes baixas em relação à educação, Freire, percebeu um déficit na mesma, 

e por meio disso, começou a fundamentar ideias e pensamentos para construir uma teoria que 

estruturasse uma educação ampla. Nesta forma de análise percebeu uma falha na conexão da 

educação básica do indivíduo em relação do que é proposto pela sociedade. A sociedade induz 

os seus membros a serem transformados pelas suas ideias e objetivos, com o fim de seguir o 

padrão pré-estabelecido, que acaba interferindo no nível de escolaridade do grupo social, que 

culmina em interromper o processo de desenvolvimento do objetivo próprio e por fim 

estabelece a reflexão de que não é necessário pensar no futuro e assim perde sua determinação 

em ter interesse na educação.  Com base nesta informação, acaba afetando o educador, que por 

consequência sofre uma desvalorização na relação educando e educador. Assim, também é 

afetada a multiculturidade, que é necessária para desenvolver as etapas necessárias para a 

afirmação do contrato social, no processo de aceitação de membros de outras sociedades ou da 

própria sociedade. Por fim, após estudos e reflexões, é notado que de fato há a existência de 

uma falha básica na educação, e por meios de observações dos conteúdos didático-pedagógicos 

de Paulo Freire, é perceptível a necessidade de mudanças dentro do sistema educacional e 

principalmente a motivar a busca pelo conhecimento, para que exista uma valorização e respeito 

entre o profissional e o estudante, para que haja um êxito nos objetivos primários impostos pela 

sociedade. 
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Este resumo refere-se ao artigo Educação e trabalho: Reflexões em torno dos movimentos 

sociais do campo, escrito pela professora Célia Regina Vendramini, baseando-se em suas 

pesquisas com um foco maior na forma educacional feita dentro do Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra (MST). Ao longo dos anos a educação no campo veio se 

desenvolvendo, mas não o suficiente. Encontra-se ainda de maneira insatisfatória. Professores 

não ingressam em seus estudos complementares e entre os alunos é alto o índice de repetência 

e desistência. De fato, filhos de agricultores/sem-terra são excluídos de políticas públicas 

educacionais. A ação inicial da educação do campo não se manifesta por meio de organizações 

do Estado, mas sim de movimentos sociais no campo. Tais movimentos não são considerados 

uma atitude inédita, visto que são ações que ocorrem há anos em prol da reforma agrária, 

buscando assim a reorganização da estrutura fundiária, efetuando a distribuição de terras, mas 

não apenas pelo direito a terra que eles reivindicam, mas também em busca de políticas 

educacionais permanentes. Exigem trabalho e escola para os indivíduos.  Com estas ações é 

possível perceber que a educação no campo é a junção das atitudes conjuntas, o trabalho, as 

lutas, a cooperação. No desenvolvimento da escola, se tem a necessidade de analisar o local que 

a escola fica situada, as dificuldades, as capacidades, pois estão em constante alteração. Com 

isso, representantes do MST, por exemplo, acreditam tanto que além da aprendizagem padrão, 

além da escola, é necessária também a aprendizagem experiencial, que coincide nos tipos de 

experiência que o ambiente de aprendizagem oferece aos alunos. As maneiras que os 

trabalhadores sem-terra trabalham, como se organizam, suas histórias são por si próprias 

educativas. Desta forma, os indivíduos são incentivados nos estudos e também contribuem com 

a continuidade na terra. Mesmo com certos impasses, a forma de educação que o MST adquiriu, 

é uma transformação no meio educacional. Dificilmente se vê escolas que se adaptam com a 

realidade dos alunos. A escola está em constante movimento, pois vai onde o aluno está, 

juntamente com o acampamento, fazendo com que ele não precise parar sua luta por direitos 

para estudar. Fazendo com que não tenham apenas uma formação tática da escola, mas também 

formando indivíduos políticos. 
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O presente resumo refere-se ao capítulo A Educação do livro Introdução à Sociologia do 

escritor Reinaldo Dias. É importante compreender o papel que as instituições educacionais 

desempenham no processo de socialização, o contraditório papel da educação como instituição 

e foco de transformações sociais, o papel da educação brasileira e a construção da sua 

personalidade, preparo dos jovens para assumir diferentes posições sociais, ocupacionais e 

profissionais e também para se compreender que o veículo de transmissão de herança cultural 

é a educação. Por meio do sistema é possível formar o caráter de um povo e acrescentar valores 

assumidos por indivíduos como estereótipo da cultura. A educação é um processo em que se 

transmite tradições, costumes e habilidades aos jovens. Dentre muitas funções da educação 

estão: a preparação de pessoas para o desempenho ocupacionais, preservação da cultura sendo 

ela transmitida de geração a geração, estimulação à adaptação social e melhoramentos de 

relacionamentos sociais, permissão de expansão de horizontes intelectuais estéticos ao 

estudante. A educação, portanto, é um reflexo da cultura, ou seja, se a cultura preza a qualidade 

de ensino, o desenvolvimento dos horizontes educacionais e a expansão de conhecimento, então 

podemos dizer que a educação se refletirá nessas. Entretanto, se não houver o estimulo da 

cultura, não haverá uma educação de qualidade. Segundo Bruini (2018) o Brasil ocupa 53o lugar 

em educação, entre 65 países avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA). Frente a esse dado, infere-se que a sociedade é reflexa da educação, assim 

como a educação e reflexo da cultura, o que transformaria a sociedade brasileira num paradigma 

de não evolução de ensino, o que leva a classificar a sociedade como uma sociedade analfabeta 

funcional, pois, segundo pesquisas, 731 mil crianças estão fora da escola e 20% dos 

adolescentes que concluem o Ensino Médio não sabem ler e nem escrever. Com isso, conclui-

se que se não houver educação também não vai haver evolução de seus indivíduos, pois como 

dito acima, a sociedade não saberá a forma de como fazer com que muitos jovens e crianças 

adquiram o conhecimento que é passado de geração em geração. 
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O presente resumo refere-se ao capítulo Histórico da Educação Superior no Brasil, da autora 

Arabela Campos Oliven. A escritora faz um levantamento das origens e características do 

desenvolvimento do sistema de educação superior no Brasil até o século XX. Considerada a 

“primeira universidade”, segundo Anísio Teixeira, a universidade de Coimbra, em Portugal 

tinha como um de seus objetivos, a unificação do império português. Para graduarem-se, os 

estudantes da elite nascidos no Brasil, tinham de se deslocar até a metrópole. Ela acolhia os 

filhos da elite portuguesa que nasciam nas colônias, visando desenvolver uma homogeneidade 

cultural avessa a questionamentos à fé católica e à superioridade da metrópole em relação à 

colônia. Na universidade de Coimbra graduaram-se, em Teologia, Direito Canônico, Direito 

Civil, Medicina e Filosofia, durante três séculos mais de 2500 jovens nascidos no Brasil. Com 

a chegada da família real portuguesa à Bahia em 1808, foi solicitada a criação de uma 

universidade no Brasil. Porém, em vez de universidade, Salvador passou a sediar o curso de 

Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. As primeiras faculdades eram independentes umas das outras, 

localizadas em cidades importantes e possuíam uma orientação profissional bastante elitista. 

Seguiam o modelo das grandes escolas francesas, instituições voltadas ao ensino, não à 

pesquisa. No período imperial apesar das várias propostas, não foi criada uma universidade no 

Brasil. Isto talvez se deva ao conceito da universidade de Coimbra, que dificultava a sua 

substituição. Assim sendo, os novos cursos superiores de orientação profissional que foram 

estabelecendo no território brasileiro eram vistos como substitutos a universidade. Apesar do 

atraso, em 1920 foi criada a primeira universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro. 

Dizia-se que a escolha do local, devia-se ao fato da aproximação das comemorações do 

centenário da independência do país. A visita do Rei da Bélgica trazia interesse políticoem 

outorgar-lhe o título de Doutor Honoris Causa. O Brasil, no entanto, carecia de uma 

universidade. Então alguns anos após o presidente Getúlio Vargas (1930-1945), cria o 

Ministério de Educação e Saúde. Em 1931, foi aprovado o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, que vigorou até 1961: a universidade poderia ser pública ou particular, e deveria 

incluir três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. 

Com a transferência da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, foi criada, em 1961, a 

Universidade de Brasília, cujos objetivos eram o desenvolvimento de uma cultura e de uma 

tecnologia nacionais ligadas ao projeto desenvolvimentista.  Substituindo as cátedras e se 

organizando em departamentos. Essa foi a primeira universidade brasileira que não foi criada a 

partir da aglutinação de faculdades pré-existentes. No ano de 1981, 61 anos após a criação da 

primeira universidade, o Brasil contava com 65 universidades, sete delas com mais de 20.000 

alunos, voltadas exclusivamente para o ensino.  
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O presente resumo refere-se ao artigo Violência na escola: o bullying na relação aluno-

professor e a responsabilidade jurídica, escrito pelas pesquisadoras Grasiele Augusta Ferreira 

Nascimento e Maria Aparecida Alkimin. O ambiente escolar sem dúvidas é um dos principais 

responsáveis para construção social do aluno, para que o aluno consiga superar os desafios que 

são impostos a ele, seja pela sua vida pessoal, profissional, familiar, etc., porém, a escola por 

muitas vezes é o primeiro espaço que gera a disseminação da violência. Dentre muitas formas 

de violência escolar tem-se o bullying. O bullying é uma expressão em inglês e vem do verbo 

tobully que significa tratar de forma grosseira, desumana e bully refere-se a uma pessoa 

grosseira, autoritária que ataca os mais fracos. O bullying é vasto e pode ir de piadas até abuso 

sexual e violência física. Sendo assim, evidencia-se que o bullying pode ser manifestado através 

de atitudes, gestos, palavras ou qualquer outro meio intencional e repetitivo. O bullying aluno-

professor é chamado de bullying ascendente, ele é praticado pelo aluno que visa desestabilizar 

o professor e ignorar sua autoridade em sala. O bullying como é um gênero de violência contra 

a pessoa, é, portanto, um ato ilícito e desse modo o praticante do bullying tem como o dever 

legal reparar o dano causado, seja ele moral ou material. O bullying praticado pelo aluno contra 

o professor merece uma atenção especial já que nem sempre o praticante do bullying é maior 

de idade. Nesse caso os pais responderão pelo dano causado sendo que se o praticante tiver 

entre 16 e 18 anos responderá de forma solidária com os pais. Quem sofre o bullying pode ter 

consequências para o resto de sua vida em todos os aspectos. A prevenção e conscientização 

devem ter participação ativa dos professores por meio de uma educação mais participativa junta 

ao aluno para conhecer melhor seus costumes morais, dos pais e voluntários das comunidades 

por meio de palestras, orientações, campanhas, diálogo, e outras atividades educacionais. Não 

basta apenas criação de leis. O processo de prevenção deve ser constante para evitar que o 

bullying aumente ainda mais, e menos pessoas sofra com esse grande problema moderno. 
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O presente resumo descreve o capítulo 12 do livro Manual de Direito Administrativo do autor 

Alexandre Mazza. Conforme Mazza (2016) denomina-se domínio público o conjunto de bens 

móveis e imóveis, corpóreos ou incorpóreos pertencentes ao Estado. Ademais existem três 

correntes que o conceitua: a exclusivista; inclusivista e a mista. Para a primeira o conceito de 

bens público está vinculado à ideia de pertencerem ao patrimônio de pessoas jurídicas de direito 

público; a segunda considera que são todos aqueles que pertencem à administração pública 

direta e indireta e a terceira faz a junção das duas acrescentando os afetados à prestação de um 

serviço público. São classificados, ainda, como bens de uso comum, especial e dominicais, estes 

são aqueles que integram os bens das pessoas jurídicas de direito público e não possuem uma 

destinação específica, os de uso especial fazem parte do aparelhamento administrativo sendo 

considerados instrumentos para execução de serviços públicos, de uso comum são aqueles 

abertos a uma utilização universal, como uma rua. Bens necessários estão por sua própria 

natureza a serviço do interesse público e, os acidentais, são aqueles incorporados ao interesse 

público. Quatro são os principais atributos dos bens públicos: inalienabilidade, 

impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Contudo, há possibilidade de 

alienação de bens públicos categorizados como dominicais seguindo-se o rito determinado pela 

Lei de Licitações. Ocorre o fenômeno da afetação, quando o bem-estar vinculado a uma 

finalidade pública, e desafetação, inversamente, quando não possui vinculação, passível, então 

de alienação. Há, ainda, as formas de uso que compreende o uso comum, especial, 

compartilhado e privativo, não se confundindo com a classificação, as quais podem se dar 

através de outorga precária, tendo como principais instrumentos: a autorização de uso de bem 

público, entendido como ato unilateral, discricionário, precário, prazo indeterminado sem 

licitação para atendimento a interesse predominantemente privado. A permissão que se perfaz 

como ato unilateral, discricionário, precário, prazo indeterminado voltado a interesse 

predominantemente público e com obrigatoriedade de uso. A concessão é contrato bilateral, 

mediante prévia licitação com uso privativo e obrigatório durante prazo determinado, ocorrendo 

a preponderância do interesse público. Finalmente a concessão de direito real de uso o qual 

recai sobre terreno públicos ou aéreos, afim de regularização fundiária, urbana entre outros. O 

aforamento público aponta modalidade de uso privativo consistindo um direito real 

administrativo de posse, uso, gozo e relativa disposição sobre a coisa em que o Estado mantém 

o domínio direto e o particular o útil. Ocorre ainda as formas de aquisição e alienação desses 

bens que podem ocorrer, por exemplo, com a desapropriação (aquisição) ou venda (alienação). 
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O presente resumo refere-se ao capítulo Teoria da Argumentação que faz parte do livro 

Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação do autor Tercio Sampaio Ferraz 

Junior. A teoria da argumentação jurídica trata da argumentação para chegar a uma decisão. O 

argumentativo busca produzir credibilidade dos pontos de vistas listados, baseando-se em 

apresentar provas, que se classificavam em artificiais e inartificiais, sendo as artificiais 

especificadas com o exame do discurso, orador, ouvinte e coisa discutida, onde as provas podem 

ser éticas, referentes ao caráter do orador, patéticas, motivando a sensibilidade do ouvinte e 

reais com indícios e argumentos, e inartificial, como testemunhos, por exemplo. A teoria da 

demonstração baseia-se em evidências, e a teoria da argumentação acredita que nem toda prova 

pode ser reduzida como evidência. Argumentar é fornecer motivos e razões para uma 

finalidade, e no contexto jurídico, uma forma de raciocínio típico, um pensamento para 

discussão de problemas, traz ao problema significado e seriedade e o discurso é visto como um 

facilitador da convivência humana, por possuir sentido ético.  A tópica se baseia na formulação 

de premissas, para que as considerações finais valam pelo resultado atingido, tornando-se 

prática da argumentação, que no meio jurídico, aparece como uma teoria de lugares comuns e 

de argumentação e raciocínios dialéticos, com uma acepção estrita, que seria um conjunto 

organizado de categorias gerais com argumentos básicos para a disputa e persuasão, e na 

acepção estrita, uma técnica de raciocínios dialéticos. Hoje a tópica remete a um estilo de pensar 

que se volta para problemas, um modo de pensar topicamente que mantem princípios e 

conceitos com caráter problemático que não perdem a qualidade de tentativa. O problema é um 

dado que orienta a argumentação, em busca de uma solução. Como o problema que chega ao 

debate jurídico, possui natureza de conflito, a argumentação busca descobrir se existe mesmo 

esse conflito, e se ele é realmente jurídico, com isso parte-se para questionamento, em que se 

busca esclarecer a existência do fato e quem é o responsável. Nesse contexto, as defesas e 

ataques se estruturam, e partindo do momento que uma das partes admite o fato, porém nega 

ter o feito, parte-se para definição do fato com uso de argumentos na intenção de persuadir e 

convencer, e por fim, busca-se a qualificação do mesmo. Em suma, a argumentação remete a 

compor argumentos e conduzir os raciocínios com a pretensão de validar alegações, através de 

etapas que buscam a solução do conflito ou problema. 
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O presente resumo refere-se ao texto Educação feminina e educação masculina no Brasil 

Colonial da autora Maria Beatriz Nizza da Silva. Percebe-se que na época colonial do Brasil o 

papel do homem e da mulher se diferenciava por ser uma sociedade totalmente patriarcal. Neste 

estudo podemos notar através de relatos uma grande diferença de valores e comportamentos 

nos sexos masculino e feminino compostos em sua educação na respectiva época. Embora o 

Brasil não desse muita importância em preservar os seus documentos, foi realizada uma 

pesquisa através de dados não muito numerosos sobre o comportamento na educação masculina 

e educação feminina na época colonial. Sendo até agora encontrado somente listas de estudantes 

que frequentavam aulas dos professores pertencentes da capitania de São Paulo, tais referências 

foram retiradas por uma única pessoa, D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho nos 

Estatutos do Recolhimento de Nossa Senhora da Glória do lugar da Boavista de Pernambuco e 

nos Estatutos do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça da Cidade de Olinda de 

Pernambuco. Na educação feminina nota-se uma grande preocupação em atingir um objetivo, 

que é da mulher exercer suas duas funções primordiais, de ser a guardiã da economia doméstica 

e cuidar dos seus filhos, sendo assim a estudante não se perde em uma criação ociosa. Há 

também uma estipulação na sua forma de vestir sendo o mais básico possível e sem nenhum 

enfeite. As meninas aprendiam a ler e a escrever e a arte de contar e se dedicavam às atividades 

tipicamente femininas que eram coser e bordar. Na educação masculina há um grande 

enriquecimento nas matérias de aprendizado como, por exemplo, a gramática latina, retórica 

filosofia natural, história, geografia, filosofia racional, filosofia moral e estudavam teologia 

quando completassem seus 18 anos. Essas ocupações curriculares contribuíam para que esses 

estudantes seguissem um caminho bem amplo de aprendizado podendo assim se tornar bem-

sucedidos. O que se pode perceber, é que pelo fato de ser uma sociedade com funções de 

gêneros tolamente diferentes, na educação isso também não se difere. No preparo da educação 

das meninas tem uma grande preocupação em transformá-las em donas de casa, ensinando 

assim, apenas coisas básicas. Enquanto na educação masculina havia grande enriquecimento 

curricular nas matérias preocupando em deixar os alunos terem uma grande carga de 

conhecimento e assim se prepararem para uma vida acadêmica e profissional vitoriosas.  
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O presente artigo tem o objetivo de analisar um dos assuntos mais controversos e delicados da 

atualidade, a possibilidade de aplicação da lei Maria da Penha no contexto das relações 

homoafetivas. Esse tema é de grande importância, pois, em outros tempos, as mulheres, muito 

menos os homossexuais, não eram amparados pela lei, de tal forma que pudessem obter a devida 

proteção contra seus agressores. Para tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa, de artigos 

científicos e doutrinas, para a devida explanação do tema. Na primeira parte, analisam-se os 

objetivos da lei em sua literalidade, de modo que a lei Maria da Penha veio resguardar a mulher 

no seio familiar, vindo a garantir que os princípios fundamentais da Constituição Federal 

venham a ser concretizados, dentre eles, aquele que estava sendo mais desrespeitado, sendo o 

da dignidade da pessoa humana. Na segunda parte, observa-se a evolução do conceito familiar, 

devido a mudanças constantes, temos novos modelos inseridos no meio social, não sendo o 

único, o tradicional.  Desta forma, cabe ao ordenamento jurídico reconhecer como família todo 

e qualquer grupo (sejam homossexuais ou transexuais) cujos membros se reconheçam como 

tal, de modo mais explícito, que permeie entre eles o afeto familiar. Em seguida, verifica-se o 

posicionamento dos tribunais e doutrinadores acerca do tema. Diante disto, tem-se um 

posicionamento do juiz Osmar de Aguiar Pacheco, na Comarca de Rio Pardo, RS, que concedeu 

uma medida protetiva a um homem, alegando este que seu ex-companheiro vem lhe ameaçando 

constantemente. 
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O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da possibilidade de aplicação da Lei 

Maria da Penha no contexto de violência doméstica nas relações homoafetivas. Para tanto, 

utilizou-se uma abordagem feita através de documentos, bibliográficos por meio de artigos, 

monografias e demais textos relacionados à Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas. Foi 

utilizado o método dedutivo, pelo fato do tema ser tratado por um processo de análises para que 

se chegasse a uma determinada conclusão. Na primeira parte, será analisada a lei 11.340/06 

(Maria da Penha). Quais os motivos de sua criação, sobre a história e luta da mulher que deu 

nome à lei, sendo por intermédio dela que o governo veio a criar um dispositivo legal que 

trouxesse mais eficácia para a prevenção e punição aos casos de violência envolvendo mulheres 

no âmbito familiar. Na segunda parte, verifica-se sobre a (in) constitucionalidade da lei 

11.340/06 abordando princípios, que consolidassem um embasamento constitucional sobre a 

relação homoafetiva, com a Lei Maria da Penha, sob a ótica dos princípios da Igualdade e da 

Dignidade da Pessoa Humana. A Lei Maria da Penha vem trazendo vários questionamentos 

para a doutrina e a jurisprudência, após seu advento. A aplicação dessa lei em relações 

homoafetivas gera uma série de grandes debates. De acordo com Hermann (2007). Para a 

referida Lei, é evidente que o sujeito ativo da relação poderá ser tanto o homem quanto a mulher, 

desde que a violência seja no meio doméstico e decorra numa das hipóteses contidas nos incisos 

I, II e III do artigo 5° da Lei 11.340/06. 
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O presente trabalho tem o objetivo de explicar as principais diferenças entre o racismo e a 

injúria racial, bem como demonstrar como tais condutas são tipificadas no ordenamento jurídico 

brasileiro. Sabe-se que os referidos institutos estão tipificados como crimes em legislações 

diferentes, mas, normalmente, o que se observa é que as pessoas confundem tais condutas. 

Assim, vale ressaltar que a injúria racial consiste na circunstância de exteriorizar uma ofensa à 

honra subjetiva da vítima, atingindo o conceito de si próprio, enquanto que no crime de racismo 

há uma afronta a direito do ofendido, a partir de uma concepção de isonomia com outrem, 

determinada por algum dos preconceitos existentes na multiplicidade trazida com a Lei 

7.716/89, a qual define crimes resultantes de preconceito de raça e cor. (SILVA; SILVA, 2012). 

Assim, para a construção deste trabalho primeiro será descrito os principais aspectos quanto à 

tipificação da injúria racial como crime na legislação penal brasileira, e à cerca da 

desproporcionalidade da pena prevista para o crime de injúria qualificada. A 

desproporcionalidade existe na maior punição recebida pelo crime de racismo (pena prevista de 

reclusão de 1 a 3 anos, além da multa - art. 140, §3º do Código Penal), em face da pena do 

homicídio culposo (pena de detenção de 1 a 3 anos, que possui como bem jurídico tutelado à 

vida). Posteriormente, discutirá a definição do conceito de racismo na visão de diferentes 

autores, buscando demonstrar o contexto histórico que o envolve e a forma em que é abordado 

na legislação jurídica brasileira. O presente trabalho justifica-se pela necessidade de detalhar e 

dirimir todas as dúvidas que pairam em relação a ambos os conceitos, pois, embora muito 

confundidos, são institutos diferentes cujas tipificações não representam a incriminação de uma 

mesma conduta. Nesse contexto, vale ressaltar que em relação às vítimas, o foco também é 

distinto, enquanto a injúria racial apresenta um número determinado de vítimas, tendo como 

bem jurídico a honra subjetiva. O racismo apresenta um número indeterminados de vítimas, 

tendo como bem jurídico a dignidade da pessoa humana. Sobretudo, é importante ressaltar ainda 

que a Constituição Federal de 1988 tipificou o racismo como crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito a pena de reclusão, mas deixando a regulamentação para a norma 

infraconstitucional. A injúria, por sua vez, tem previsão no artigo 140, parágrafo 3º, do Código 

Penal, sendo afiançável e prescritível. O projeto de pesquisa encontra-se em andamento, porém, 

espera-se que as conclusões das análises demonstrem as principais diferenças entre os institutos, 

incluindo conceitos e formas de aplicação no ordenamento jurídico. 
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INJÚRIA RACIAL VERSUS RACISMO 
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Palavras-Chave: Racismo. Injúria Racial. Ofendido. 

 

O presente trabalho tem como foco básico estabelecer a diferença jurídica entre o crime de 

Injuria Racial previsto no Código Penal e o Racismo previsto na Lei 7.716/89, temas que ainda 

não ocupam o devido lugar de relevância na sociedade. Entende-se por Racismo como sendo o 

ato de empregar inferioridade, preconceito ou intolerância de maneira indiscriminada a uma 

raça, não levando em consideração o indivíduo em si. Já a Injúria Racial nada mais é que, a 

utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa 

idosa ou portadora de deficiência atingindo a honra subjetiva do indivíduo de forma a ofender 

a sua dignidade ou decoro. Tendo por objetivo principal tecer paralelos entre os referidos 

institutos, abordando conceitos, origem e sua aplicabilidade quanto ao ordenamento jurídico 

brasileiro, observando suas especificidades, e concluindo a respeito de suas divergências e 

semelhanças. Na primeira parte, discutiu-se brevemente sobre cada um dos títulos em questão, 

apontando conceitos, características e pontos específicos em matéria do que trata cada um em 

particular, considerando o pensamento que leva a existência de seres humanos diferentes, com 

a ideia de que existam seres superiores, seja por uma virtude ou qualidade qualquer, alcançando 

objetivos segregacionistas, uma vez que divide em camadas, erroneamente, merecedores de 

vivências distintas (NUCCI 2008, p.273). Na segunda parte, estudou-se, como a lei brasileira 

os qualifica e quais as formas possíveis de aplicabilidade penal para esses dois crimes tão sérios, 

mas que nem sempre tiveram tanta visibilidade. Concluindo então que, o Direito Penal é de 

fundamental importância para o combate e a prevenção à prática de tais infrações, mas que 

ainda é preciso um sistema de conscientização mais eficiente, políticas públicas mais efetivas, 

para que a sociedade entenda finalmente que todos são iguais, independente de raça, cor, etnia 

ou religião. E que assim, as desigualdades sociais e culturais possam ser cada vez menores, 

caminhando para o seu fim. 
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MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO DIREITO 
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Palavras-chaves: Interesse. Conflitos de interesses. 

 

O presente trabalho busca demonstrar algumas das possíveis formas de se resolver conflitos, se 

tratando da esfera judicial e extrajudicial. A origem da palavra conflito vem do latim conflictus, 

passado da palavra confligere, que significa bater junto, estar em desavença. O entendimento 

do conceito transmite a ideia de situações em que opiniões entram em conflito, podendo ser 

exteriores ao indivíduo quando se trata de si mesmo e da sociedade, ou intrapsíquicas quando 

se refere a forças conflitantes no interior do indivíduo (CARNEIRO, 2006). Com o aumento 

significativo da população, o número de conflitos tem crescido e os tipos de interesses 

juridicamente protegidos são cada vez mais variados. Assim, o presente artigo visa 

compreender as características desses conflitos e as possíveis maneiras solucioná-los. Será 

demonstrado que o Poder Judiciário não é exclusividade no tema, sendo relevante também a 

arbitragem, que pode ser eficaz como forma de solucionar esses problemas sociais. Abordou-

se a autodefesa, que constitui meio de resolução de conflitos no qual as próprias partes 

defendem os seus interesses, com recursos próprios, a exemplo do direito de greve, previsto na 

Lei nº 7.783/89. Posteriormente, discutiu-se sobre a arbitragem extrajudicial, que pode ser 

acionada para solucionar controvérsias referentes a direitos patrimoniais disponíveis. A 

arbitragem no Brasil é disciplinada na Lei nº 9.307/96 e no Código Civil, em seus artigos 841 

a 853. Ao final, o estudo apresentado concluiu que existem vários meios e métodos que poderão 

ser utilizados para amenizar os conflitos sociais. Alguns meios de solução de conflitos 

priorizam a obtenção de um acordo entre os litigantes, na tentativa de exibir uma solução que 

atenda ambas as partes.  
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AS CONSEQUÊNCIAS DA INCLUSÃO DOS BIOMAS COMO PATRIMÔNIO 

NACIONAL 
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Palavras-Chave: Patrimônio Nacional. Constituição Federal. Meio ambiente. 

 

O art. 225, § 4º da Constituição Federal de 1988 aponta como patrimônio nacional a Floresta 

Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 

(BRASIL, 1988). A abstração da norma está clara, porém na prática não se sabe como se 

concretiza esse fato, qual o significado dessa assertiva e nem como esta beneficia a sociedade. 

O presente trabalho tem o objetivo de descobrir quais foram os benefícios e as consequências 

da inclusão das áreas protegidas como patrimônio nacional, qual o significado deste fato para a 

sociedade e suas implicações. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa de cunho 

bibliográfico para análise e elaboração do presente trabalho. Na primeira parte, descreveram-se 

as características individuais físicas das áreas relatadas. Na segunda parte, discutiu-se o que é 

um patrimônio nacional e quais são as implicações que isto configura. Concluindo que na 

Constituição Federal ao estabelecer que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônios nacionais, com 

um âmbito além das áreas ambientais, incluindo estas em uma esfera cultural e histórica, 

orientando desta forma ao legislador infraconstitucional a garantir uma atenção especial a estes 

locais. Além de serem essenciais para a subsistência ambiental, também fazem parte da 

identidade brasileira, conferindo assim dupla importância aos bens citados. 
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A TÉCNICA 
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Palavras-chave: Evolução. Homem. Transformações. 

 

Ao se falar em homo sapiens e homo faber, refere-se a dois aspectos indissociáveis, o pensar e 

o agir, levandos a conclusão que o homem é um ser técnico, capaz de compreender agir e 

transformar a realidade. O homem vive em constante tentativa de alterações que adaptam as 

técnicas para solucionar os problemas que desafiam a inteligência humana no seu dia a dia. 

Pode-se citar, as três etapas de grande importância para a evolução técnica, sendo elas o uso de 

utensílios como estágio inicial, o uso de máquinas para o desenvolvimento de atividades e o 

autômato, estágio avançado ao qual se aproximam ao trabalho intelectual humano. O homem 

sempre teve interesse em domínio à natureza, o que apenas se mostrou possível no final da 

idade média, com a valorização da técnica que automaticamente alterou a visão do homem para 

a ciência, afinal, antes o saber era entendimento negligente da realidade, ao qual quando se 

torna perceptível ao homem tudo o que a técnica pode oferecer, coloca o homem atrás de um 

saber ativo, um conhecimento capaz de revolucionar. Tudo relacionado à vida humana sofreu 

transformações, até mesmo as relações sociais, havendo crescimento das cidades e estimulação 

da evolução maquinaria, que representou grande evolução. A técnica mostra que deve ser 

apreciada com cautela, afinal esse processo também apresenta consequências às quais devem 

ser analisadas, para que o desenvolvimento acelerado não seja apenas um mito de progresso, 

gerando razão instrumental e não razão vital, que demonstra a necessidade de refletir sobre os 

fins das nossas ações. A tecnologia que a técnica nos proporcionou invadiu não apenas os meios 

trabalhistas, mas também o tempo de lazer, deixando o homem cada vez mais entregue a si 

próprio, perdido num mito de progresso, que cada vez mais faz de nós dependentes da técnica, 

incapazes de coexistirmos sem ela, deixando-nos ilhados e incapazes de pensarmos além do 

falso progresso que faz de nos dependentes, nos limitando cada dia mais as nossas próprias 

criações que se tornam muito mais úteis e de real necessidade do que se julga prudente, fazendo 

de nós seres banais e substituíveis pelas próprias criações. Sendo possível analisar que deixamos 

de investir na verdadeira máquina, o cérebro, e passamos a investir e supervalorizarmos a 

inteligência artificial.  
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Palavras-chave: Conhecimento. Pensamento. Lógica. 

 

O conhecimento é à relação que se estabelece entre um sujeito cognoscente e um objeto. Assim, 

todo conhecimento pressupõe dois elementos: o sujeito que quer conhecer e o objeto a ser 

conhecido, ele é o ato, o processo pelo qual o sujeito se coloca no mundo e estabelece uma 

ligação. Dá-se também o nome de conhecimento o saber acumulado pelo homem através das 

gerações, podendo ser concreto, quando o sujeito estabelece uma relação com um objeto 

individual e pode ser abstrato, quando estabelece uma relação com um objeto geral, universal. 

Ressalta-se que a relação de conhecimento implica uma transformação tanto do sujeito quanto 

do objeto. O sujeito se transforma mediante o novo saber, e o objeto também se transforma, 

pois, o conhecimento lhe dá sentido. Todo conhecimento manifesta-se por meio do pensamento. 

Ele é a manifestação do conhecimento, e o conhecimento busca a verdade. Então, pensar é 

articular signos, ou seja, é ligar ou unir as representações em cadeias. O pensamento é concreto 

quando se utiliza os cinco sentidos e a cinestésica e é abstrato quando se usa as ideias e os 

conceitos mais gerais. Já o ramo da filosofia que cuida das regras do pensar correto é a lógica. 

Que trata dos argumentos, isto é, das conclusões a que se chega através da apresentação de 

evidências que a sustentam. A indução é um pensamento de raciocínio bastante usado em 

ciências experimentais, mas pode ser usado, também, para sustentar uma conclusão, portanto, 

nesse caso, ela é justificada. Outro raciocínio que se usa em casos particulares é a analogia. O 

raciocínio analógico não oferece certeza, mas, apenas, uma certa dose de probabilidade. Na 

vida, muitas pessoas agem igual aos outros, com a esperança de obter os mesmos resultados, 

ou seja, um remédio fez bem para tal pessoa, portanto fará bem a outra. Assim, as analogias 

podem ser fortes ou fracas, dependendo das semelhanças entre os dois tipos de objetos 

comparados. Ela tem mais força quando os objetos apresentam semelhanças não-relevantes 

para a conclusão. Procurando saber como podemos conhecer e o que garante a verdade do 

conhecimento, percebe-se que o homem constrói o seu conhecimento de vários modos, que 

cada um depende de um tipo de raciocínio diferente e chega a um tipo específico de verdade, 

ou seja, a verdade mítica, científica, filosófica e artística, são bastante diferentes umas das 

outras.  
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Palavras-chave: Conhecimento. Ideias. Razão. 

 

Da Antiguidade até o início do Renascimento, embora tenham surgido várias teorias a respeito 

de como se efetua o conhecimento, não há discordância sobre a possibilidade de o homem 

conhecer o real. Do ponto de vista epistemológico, esta é a posição realista, em que os objetos 

correspondem plenamente ao conteúdo da percepção. O principal representante do racionalismo 

no século XVII é o francês René Descartes, que, insatisfeito com os erros e ilusões dos sentidos, 

procura o fundamento do verdadeiro conhecimento. Descartes diferencia dois tipos de ideias: 

algumas claras e distintas, outras confusas e duvidosas. Propõe, então, que as ideias claras e 

distintas, que são ideias gerais, não derivam do particular, mas já se encontram no espírito, 

como instrumentos com que Deus nos dotou para fundamentar a apreensão de outras verdades. 

Em reação ao racionalismo cartesiano, principalmente à teoria das ideias inatas, John Locke 

escreve, em 1690, o Ensaio sobre o entendimento humano, no qual defende que todas as ideias 

têm origem na experiência sensível. É a partir dos dados da experiência que, por abstração, o 

entendimento, ou intelecto, produz ideias. David Hume, filósofo escocês, leva mais adiante o 

empirismo de Locke, afirmando que as relações são exteriores aos seus termos. Elas são modos 

que a natureza humana tem de passar de um termo a outro, de uma ideia particular a outra. E 

esses modos são fruto do hábito ou da crença. Influenciado pela leitura de Hume, em especial 

pelas críticas que este faz ao dogmatismo racionalista, Kant tenta encontrar uma solução que 

supere a dicotomia representada pelo ceticismo empírico e pelo racionalismo. Kant propõe o 

"método transcendental", método analítico com o qual empreenderá a decomposição e o exame 

das condições de conhecimento e dos fundamentos da ciência e da experiência em geral. Feita 

a reflexão crítica, chega à conclusão de que há duas fontes de conhecimento. Kant faz a 

revolução na teoria do conhecimento: em vez de admitir que nosso conhecimento se regule pelo 

objeto, inverte a hipótese: são os objetos que devem regular-se pelo nosso modo de conhecer. 

Kant conclui pela impossibilidade do conhecimento através do uso puramente especulativo da 

razão. A razão especulativa, entretanto, embora não possa conhecer o ser em si, abstrato, que 

não se oferece à experiência e aos sentidos, pode pensá-lo e coloca problemas que só poderão 

ser resolvidos no âmbito da razão prática, isto é, no campo da ação e da moral. Ou seja, embora 

Deus, a liberdade e a imortalidade não possam ser conhecidos por não terem uma matéria que 

se ofereça à experiência sensível, nem por isso têm sua existência negada. 
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A ARTE 
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Palavras-chave: Arte. Artista. Artesão. Alienação. 

 

Pode-se dizer que a arte de elite tem valor estético indiscutível, isto é, sustenta a apreciação 

estética de um público com sensibilidade treinada, exigindo conhecimentos específicos sobre 

arte e linguagens artísticas sendo conservada em museus e em grandes coleções particulares. O 

termo elite está sendo usado no sentido sociológico designando uma minoria social dominante 

em termos culturais, em virtude do conhecimento e do domínio de vários códigos no campo das 

artes. Ela caracteriza-se por implicar um esforço para captar o significado da existência humana 

e envolver a expressão pessoal do artista.  Já a arte popular ou folclórica caracteriza-se por ser 

anônima, isto é, a forma de sua apresentação é fruto de inúmeras colaborações ao longo do 

tempo sem que haja um único autor, está presente no setor da população que não é 

intelectualizada. Nesse sentido, a produção folclórica é a expressão mais genuína de um grupo 

de pessoas, é a representação simbólica de seu modo de vida e de suas crenças.  A arte da massa 

é constituída por aqueles produtos da indústria cultural que se destinam à sociedade de consumo 

da população de um país ou do mundo. Caracteriza-se por ser produzida por um grupo de 

profissionais que pertence a uma classe social diferente do público e ser dirigida pela demanda, 

passando, portanto, por modismos. Essa produção visa atender ao chamado "gosto médio" e, 

por isso, terá de deixar de lado as características específicas de classe, de região para assumir 

certa homogeneidade. O público dessa produção, encarado como massa e não como grupos 

heterogêneos, não pode fazer exigências, toma-se passivo, consome o que lhe for dado pelos 

produtores. A isto está ligado o problema da alienação promovida pela arte de massa. Essa 

questão foi levantada especialmente por Adorno e Horkheimer, filósofos da Escola de 

Frankfurt, já na década de 40. Para eles, os produtos da indústria cultural levam inevitavelmente 

à alienação porque não induzem o homem a se situar na realidade social, econômica e histórica, 

nem a pensar criticamente sobre sua situação no mundo isto, porque a indústria cultural trabalha 

sobre as opiniões comuns, reafirmando o que já pensamos e estimulando o conformismo a 

valores culturais assentados. O grande perigo da arte de massa é o de transformar esse enorme 

público em um grande rebanho de seres passivos, incapazes de qualquer transformação de sua 

realidade. Assim, o que precisamos e podemos fazer, frente aos produtos da indústria cultural, 

é saber escolher entre as alternativas de programação por ela oferecida. 
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A AFETIVIDADE 

 

COSTA, Luianara236 

RABELO, Luiza237 

NEVES, Dêner238 

 

Palavras-chave: Amizade. Amor. Paixão. 

 

A amizade é uma relação de amor, de afeto, ela se desenvolve no tempo, a partir de encontros 

sucessivos que nos revelam novas perspectivas, novos caminhos, fazendo-nos compreender 

uma parte de nós mesmos e do mundo que nos rodeia.  É um momento de autenticidade, de 

reconhecimento da identidade frente à diversidade do outro, é um sentimento recíproco. Não 

há concorrência entre amigos, há reconhecimento do valor da individualidade única e 

inconfundível de cada um. A amizade é, na sua essência, uma relação entre dois indivíduos 

isolados, donos de si mesmos e iguais, tanto em termos de poder quanto em termos de 

dignidade. Não é possível haver amizade quando há desequilíbrio de poder. A paixão entre duas 

pessoas é uma revelação, uma fulguração que transforma toda nossa vida. É o advento do 

extraordinário que nos retira da tranquilidade da vida cotidiana, na qual os laços afetivos se 

encontram já consolidados. Entretanto, não nos apaixonamos em qualquer momento da vida. É 

preciso que estejamos disponíveis, predispostos a nos apaixonar. No entanto, a paixão pode não 

ser correspondida. Há paixões que exige renuncia a amizades, programas entre outros. Assim 

muitas vezes é o fim da paixão e o começo da desilusão, começando a colocar limites a fim de 

tornar o parceiro domesticado. Já o amor é um sentimento de tranquilidade, de reconhecimento 

das boas qualidades do outro e de aceitação de seus defeitos. Dura mais que a paixão porque se 

encaixa e se desenvolve fora das situações extraordinárias, dentro dos limites da vida cotidiana. 

A prova que diz respeito ao outro é a prova da reciprocidade. Pois reorganizamos toda a nossa 

vida ao redor do ser amado, desejamos que ele também esteja disposto a se reorganizar. Os dois 

lados fazem renúncias, ambos modificam seus planos e aceitam entrar no projeto do outro. Há, 

contudo, casos em que não podemos renunciar a parte de nosso projeto, sem renunciar, também, 

àquilo que somos, ao próprio sentido de nossas vidas e do amor. Devemos sempre nos lembrar 

de que o amor é uma relação que precisa ser cuidada para não haver cobranças pelas as 

renúncias, pois há a tranquilidade do amor compartilhado para durar a vida inteira. 
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A DICOTOMIA 

 

CRUZ, Leonardo239 

SANTANA, Laura 240 

CAPANEMA, Orivaldo241 

 

Palavras-chave: Comportamento humano. Normas de conduta. Tradição. 

 

Não se pode dizer que o homem tem instintos como os dos animais, pois a consciência que tem 

de si próprio o orienta, por exemplo, para o controle da sexualidade e da agressividade, sub-

metidas de início a normas e sanções da coletividade e posteriormente assumidas pelo próprio 

indivíduo. O homem foi "expulso do paraíso" a partir do momento em que deixou de se instalar 

na natureza da mesma forma que os animais ou as coisas. Assim, o comportamento humano 

passa a ser avaliado pela ética, pela estética, pela religião ou pelo mito. Isso significa que os 

atos referentes à vida humana são avaliados como bons ou maus, belos ou não, pecaminosos ou 

abençoados por Deus, e assim por diante. Essa análise é válida para qualquer outra ação 

humana: andar, dormir, alimentar-se não são atividades puramente naturais, pois estão 

marcadas pelas soluções dadas pela cultura e, posteriormente, pela crítica que o homem faz à 

cultura. Ao definir o trabalho humano, assinalamos um binômio inseparável: o pensar e o agir. 

Toda ação humana procede do pensamento, e todo pensamento é construído a partir da ação. A 

capacidade de alterar a natureza por meio da ação consciente torna a situação humana muito 

específica, por estar marcada pela ambiguidade e instabilidade. A condição humana é de 

ambiguidade porque o ser do homem não pode ser reduzido a uma compreensão simples, como 

aquela que temos dos animais, sempre acomodados ao mundo natural e, portanto, idênticos a si 

mesmos. O homem é o que a tradição cultural quer que ele seja e também a constante tentativa 

de ruptura da tradição. Assim, a sociedade humana surge porque o homem é um ser capaz de 

criar interdições, isto é, proibições, normas que definem o que pode e o que não pode ser feito. 

No entanto, o homem é também um ser capaz de transgressão. Transgredir é desobedecer. Não 

nos referimos apenas à desobediência comum, mas àquela que rejeita as fórmulas antigas e 

ultrapassadas para instalar novas normas, mais adequadas às necessidades humanas diante dos 

problemas colocados pelo existir. A capacidade inventiva do homem tende a desalojá-lo do "já 

feito", em busca daquilo que "ainda não é". Portanto, o homem é um ser da ambiguidade em 

constante busca de si mesmo.  
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FUNÇÕES DA ARTE 

 

CRUZ, Rubens242 

ALVES, Samuel243 

NEVES, Dêner244 

 

Palavras-chave: Arte. Técnica. Aspecto. 

 

Função pragmática ou utilitária dentro deste ofício, a arte serve como meio para se alcançar um 

fim não-artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas só pela sua finalidade. Portanto, as 

finalidades a serviço das quais a arte pode estar podem ser pedagógicas, religiosas, políticas ou 

sociais. Esses critérios também vão ser exteriores à obra: não interessará saber se a obra tem ou 

não qualidade estética. Na função naturalista, o interesse está mais voltado para o conteúdo da 

obra do que para seu modo de apresentação. A obra de arte seria como uma janela que deixa 

entrever uma realidade que está além e fora dela, isto é, não no mundo artístico, mas no dos 

objetos retratados. Os critérios de avaliação de uma obra de arte do ponto de vista da função 

naturalista são a correção da representação (se é o assunto que nos interessa, deve ser 

representado corretamente para que possamos identifica- ló); a inteireza, ou seja, a qualidade 

de ser inteiro, íntegro (o assunto deve ser representado por inteiro); e o vigor, que confere um 

poder de persuasão, especialmente se a situação representada for imaginária. Função formalista, 

como o próprio nome indica, visa a forma de apresentação da obra, forma essa que contribui 

decisivamente para o significado da obra de arte. Do ponto de vista formalista, vamos procurar, 

em cada obra, os princípios que determinam a sua organização interna: os elementos da 

composição e as relações que existem entre eles. Não importa o tipo de obra analisado, todos 

envolvem a estruturação interna de signos selecionados a partir da linguagem ou do código 

específico de cada arte. Embora a experiência estética propicie o conhecimento do que nos 

rodeia, esse conhecimento não pode ser formulado em termos teóricos porque ele é imediato, 

concreto e sensível. É preciso lembrar que podemos nos negar a essa disponibilidade, pois ela 

pressupõe um certo engajamento no mundo: o objetivo não é pensá-lo, nem agir sobre ele; é, 

tão-somente, senti-lo na sua profundidade. Com isso, vemos, também, que as funções não são 

mutuamente exclusivas. Dependendo do interesse com que nos aproximamos de uma obra, ora 

uma, ora outra dessas funções aparecerá com maior importância. 
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O SOCIALISMO 

 

DA SILVA, Matheus Alves245 

NAITES, Matheus da Silva246 

NEVES, Dêner247 

 

Palavras-chave: Socialismo. Marxismo. Anarquismo. 

 

No século XIX, as teorias socialistas fazem a crítica ao modelo burguês, frente às dificuldades 

reais enfrentados pelos trabalhadores e exalta-se a solidariedade, cooperação e responsabilidade 

social. O socialismo consiste em uma sociedade que rejeita o capital e o mercado, a qual é 

construída a partir da supressão da propriedade privada dos bens de produção. Ao examinar a 

maneira pela qual os homens produzem os bens necessários à vida, é possível compreender as 

formas do seu pensamento, tais como o direito, a moral, a religião e assim por diante. A teoria 

marxista é chamada de filosofia da práxis, entendida como a união dialética da teoria e da 

prática. Ela é materialista porque explica as manifestações espirituais humanas e as considera 

derivadas da estrutura econômica. O marxismo, além de consistir em uma análise teórica, 

também se configura como uma prática política revolucionária que pretende destruir o 

capitalismo e instaurar a nova ordem socialista. Ele reconhece que no século XIX se presencia 

de forma marcante a polarização de duas classes antagônicas e hostis: a burguesia e o 

proletariado. A burguesia é proprietária dos bens de produção, enquanto o operário só possui 

sua força de trabalho, vendida em troca de salário. O controle do processo de produção 

permanece nas mãos do capitalista e o trabalhador se desumaniza ao permanecer na 

dependência daqueles que possuem os meios de produção. Devido à ideologia, o operário não 

percebe a própria alienação e não reconhece a exploração de que é vítima, mas com o processo 

de formação da consciência de classe, ele descobre que seus interesses são divergentes daqueles 

da classe dominante. Para Marx, o fim do socialismo é atingir o comunismo, fase em que não 

precisa mais do Estado, o qual desapareceria. Mas, antes de isso, há a fase de transição em que 

é necessária a existência de um Estado forte e centralizador, capaz de planificar a economia. 

Além do socialismo do marxismo, tem o anarquismo, que se apresenta como movimento que 

visa superar o modo de produção capitalista, as pessoas costumam identifica-lo com caos, 

desordem, mas o princípio do anarquismo está na recusa de qualquer autoridade, sobretudo a 

do Estado. As organizações anarquistas são não-coercitivas e fundadas na cooperação 

voluntária e na autodisciplina. As decisões começam a ser tomadas desde os níveis simples da 

vida social para só então ascender as mais amplas. Para os socialistas, "voltar ao capitalismo" 

é um retrocesso que faria reacender as contradições que inviabilizam a verdadeira democracia 

social. 
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O QUE É DESCRIMINAÇÃO 

 

DIAS, Natália Fernanda Barcelos248 
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Palavras-chave: Racismo. Machismo. Emancipação Feminina. 

 

Desde a Antiguidade grega, em toda a história do mundo ocidental o poder é branco, masculino 

e adulto. Portanto, uma das características da nossa civilização é ser androcêntrica, ou seja, 

centrada na figura masculina, os direitos, deveres, aspirações e sentimentos das mulheres se 

acham há tempos subordinados aos interesses do patriarcado, isto é, ao sistema de relações 

sociais que garante a dependência da mulher em relação ao homem. Geralmente, as formas de 

dominação se impõem pela “naturalização’, que consistem em considerar naturais certas 

características que na verdade foram construídas a partir das relações sociais. Por outro lado, 

nasce o ‘mito da feminilidade’, segundo o qual descreve que a natureza feminina teria certas 

virtudes e defeitos próprios da mulher de um lado ela seria sensível, amorosa, altruísta, 

maternal, intuitiva, e do outro lado seria frágil, dependente, sem iniciativa, instável, deixando 

se levar pela emoção, ao mesmo tempo que também pode ser considerada volúvel, dissimulada 

e perigosa. Talvez esse esboço da situação feminina pareça estar bastante superado nos grandes 

centros urbanos, onde a mulher conquistou espaços nos mais diversos campos de trabalho e 

vem garantindo sua autonomia. Sabemos que as mulheres são discriminadas profissionalmente, 

recebendo remuneração abaixo dos homens para serviços idênticos, sendo preteridas em cargos 

de chefia e constantemente excluídas da vida política. Podemos também relatar que o processo 

de emancipação feminina é a grande e principal revolução do século XX, e a que mais 

fundamentalmente vem subvertendo a ordem do mundo. Reconhecer que a mulher é um ser 

humano integral e que, apesar de diferente do homem, pode conviver com ele muito além da 

relação de mando e obediência, abre caminho para uma humanidade mais justa em que a 

amizade poderá prevalecer sobre a hierarquia. A origem da discriminação, seja ela de raça ou 

de sexo, geralmente é consequência da desigualdade social. No Brasil, a longa tradição histórica 

de rígidas hierarquias sociais se expressa por meio de formas políticas de dominação. No 

entanto, ao contrário dos EUA ou da África do Sul, locais onde o racismo é explícito, os 

brasileiros camuflam o preconceito por meio do ‘mito da democracia racial’. Isso, em última 

análise, até prejudica o equacionamento do problema e a luta organizada das vítimas do 

preconceito. Conclui-se que ninguém deve ser considerado superior devido a cor, ao sexo ou às 

posses.  
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O PENSAMENTO MÍTICO 

 

FERREIRA, Daniel José251 
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NEVES, Dêner253 

 

Palavras-chave: Homem. Imagem. Comodismo. 

 

O mito é uma relação entre o mundo imaginário e a razão, desde os tempos mais remotos da 

civilização, o homem já utilizava desses artifícios para poder ter comodidade e se tranquilizar 

em relação à dura realidade do mundo natural que lhe era assustador. Com isso ganhava-se 

assim confiança em suas crenças de que a natureza e os deuses corresponderiam em seu favor. 

Portando-se como um inicial sentido ao mundo, fazendo alusão ao imaginário que exerce 

grande papel e tendo como função principal acomodar o homem ao mundo. Sua aceitação entre 

a coletividade dos grupos primitivos dava-se através da fé e da crença, pois, era algo verdadeiro, 

que não cabia contestações e nem precisava ser provado, mostrando-se que sua receptividade 

não era racional. Porém, por volta do século XIX, uma corrente filosófica, expunha uma 

evolução da espécie humana em três fases, a saber; o mítico, o filosófico e o científico, sendo 

este o ápice do desenvolvimento do ser humano, detentor de como chegar à verdade. 

Consequentemente, por um lado, o positivismo empobrece a realidade humana, pois, mesmo o 

homem moderno, necessita, não só da razão, mas também da afetividade e da emoção. Hoje em 

dia com tal grau de evolução mental, o homem, continua a produzir, pela sua existência 

terrestre, mitos por meio da arte popular, tendo ainda uma grande impulsão através da 

comunicação em massa que se tem nos dias atuais. Tais fábulas trazem o ideal de luta pelo Bem 

e justiça, assumindo papel de um invólucro a proteção imaginaria do homem, que necessita 

ludibriar a dura realidade do mundo moderno, como assaltos, sequestros, homicídios, 

desemprego, para com tudo isso ainda sim, poder obter um pouco de comodidade em seu estado 

natural por meio do mundo mítico. Temos também pessoas, artistas e esportistas, exemplares, 

que se tornam símbolos, ou seja, mitos, por meio da imagem que transmitem perante a 

sociedade, uma imagem de uma pessoa forte, decidida, que tem uma boa convivência com a 

família, vivem cercados por pessoas bonitas, por amigos de alto nível social. Constata-se que o 

mito de hoje se apresenta com um caráter existencial, enquanto que o primitivo abrangia uma 

totalidade do real. Por fim, percebe-se que tanto o homem primitivo, precisou quanto o homem 

moderno necessita da razão e do mito para completarem suas vidas. 
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A RELAÇÃO DO MITO COM O HOMEM 

 

NEVES, Dêner254 

FERREIRA, Daniel255 

 

Palavras-chave: Mito. Mítico. Humano. 

 

Atualmente quando se pensa em mitos, instantaneamente remete-se a memória os diversos 

mitos da Grécia antiga, por exemplo, o mito de Pandora. Para um maior entendimento, na visão 

dos primatas, o mito envolve toda uma fantasia e mexe com o imaginário das pessoas ao lidar 

com fatos e fenômenos naturais. Porém, cabe ressaltar que não há uma teoria verídica sobre o 

mito, ele se relaciona com a intuição humana e por isso não necessita de provas para ser aceito. 

Dominar o mundo, vencer o medo e a insegurança é uma das razões pelas quais surgiu o mito. 

O pensamento mítico está ligado ao mundo da magia do ser humano, ao querer que as coisas 

aconteçam de forma planejada. Esse desejo de que os fatos ocorressem conforme a vontade 

humana surgiu ainda no período das cavernas quando o homem desenhava animais e os 

atacavam a fim de garantir o sucesso da sua caçada. Vale destacar algumas funções específicas 

que os mitos possuem, tal como acalmar e tranquilizar a mente humana de seus medos e 

frustrações, servindo também como um exemplar de várias atividades realizadas pelo homem. 

Portanto, não visa justificar a realidade, mas sim adaptar o indivíduo ao mundo. Característica 

que define o pensamento mítico é a de ser sempre dogmático, ou seja, uma verdade 

incontestável, sendo que a fé e a crença determinam a sua aceitação. Nos tempos modernos o 

mito é tratado de forma fundamental à existência humana, sendo uma das maneiras iniciais de 

dar significado ao mundo. Há quem diga que criar histórias imaginárias tranquilizam o homem 

e o guiam pela vida a fora. A tecnologia vem trabalhando muito nesse sentido, criando 

personagens de filmes, livros e desenhos, de modo a ajudar o sujeito a enfrentar os vastos 

problemas presentes na sociedade, como a violência, inflação, desemprego, que demonstram 

cada vez mais estarmos diante de um lugar inseguro. Na política, vários são os heróis criados 

pelo homem, que prometem combater os problemas citados. Fazendo um paralelo entre mito e 

religião, cabe ressaltar também que ambos dependem mais de questões sentimentais e 

emocionais do que de regras propriamente estabelecidas. 
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O MUNDO DOS VALORES 

 

FONSECA, João Lucas Monteiro256 
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Palavras-chave: Valores. Ética. Moral. Convívio Social. 

 

É impossível falar sobre o mundo dos valores sem citar a moral que regula a melhor convivência 

da vida em sociedade, não deixando de ressaltar que essa moral se baseia nos valores que se 

oriunda das experiências vivida na convivência dos homens com o mundo e com outros 

homens, a final o homem é um ser social que coexiste em uma sociedade, essa coexistência por 

sua vez depende de regras para se mandar estável.  Valores embasados em costumes e cultura 

sempre iram variar entre as sociedades, fazendo com que cada sociedade tenha seu conjunto 

normativo, os valores de uma sociedade estão sempre evoluindo de acordo com a evolução da 

sociedade variando conforme povo e época havendo assim um confronto contínuo entre a moral 

constituída (valores herdados) e a moral constituinte que representa a crítica dos valores 

ultrapassados exigindo assim a constante discussão dos valores vigentes, analisando com 

coerência, em uma sociedade onde não existem valores e o moralmente certo, o colapso seria 

eminente, pois o homem deve ser capaz reconhecer o outro como sendo outro - eu, sendo esse 

tão importante quanto eu sou. Deve-se haver a construção de uma consciência moral a partir da 

convivência entre os homens, os atos de moral devem ser atos de vontade própria algo 

voluntário que precisa ser livremente assumido, resultado da consciência da obrigação moral, 

possuindo assim todo ato de moral uma sanção seja ela de aprovação ou desaprovação. A moral 

está estreitamente relacionada à política agindo de maneira a equilibrar o poder em uma 

sociedade, fazendo com que todo projeto político seja seguido de outro projeto moral evitando 

a decadência ética e a pobreza moral. Concluindo assim que se tornaria incompatível a uma 

sociedade um indivíduo que não possui valores e não age moralmente correto, pois o mesmo 

sofrera com o “senso moral”, e mesmo assim e costumeiramente ocorrido em sociedades atos 

de natureza imoral justificados pelos mesmos atos de outra pessoa, fazendo com que homens 

virtuosos sejam raros dentro desses grupos. Pode-se dizer que no Brasil há uma constante 

diminuição da esfera de moral, graças a pessoas que agem de maneira individual visando apenas 

recompensas. 
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A TELEVISÃO 
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Palavras-chaves: TV. Características. Telenovela.  

 

A televisão conseguiu conquistar um enorme espaço na sociedade contemporânea, com um 

maior público dentre os meios de comunicação de massa. Por sua acessibilidade ser facilitada, 

fez com que surgissem inúmeras preocupações e discussões sobre o uso da mesma. A TV faz 

parte da indústria cultural e vem marcada pela ideologia da classe dominante. A distinção da 

TV com o cinema é a possibilidade de transmissão direta que a TV tem, no momento em que 

as coisas acontecem, mostrando sua atualidade, a instantaneidade entre o acontecimento e sua 

apresentação. No entanto, o que aparece na TV já não é a realidade, mas um relato, uma 

apresentação dessa realidade. Existem três características da linguagem da TV, a primeira é o 

naturalismo, que dá origem a toda estética televisiva; a segunda é a fragmentação; e a terceira 

o ritmo acelerado dessa linguagem, caracterizando a superficialidade dos assuntos tratados nela. 

A TV tem tornado as pessoas passivas, as suas informações têm naturalizado a sua 

programação, tem feito os telespectadores acharem tudo natural, ficando presos como uma rota 

de fuga da sua realidade muitas das vezes frustrante. Eis que então, a telenovela surge como 

principal trunfo para TV. A partir de 1830, ela começou a ser publicada nos folhetins da época 

abordando capítulos de romance, e logo após foi aderida na TV com enorme sucesso nos países 

da América Latina e também na Europa. A novela é um melodrama que consiste no sofrimento 

causado pelo vilão ao herói ou heroína, e tem como marco o final sempre feliz, ou seja, a 

felicidade dos mocinhos. No Brasil foi e é algo de extremo sucesso por sempre retratar temas 

sentimentais e valores éticos tais como o bem e o mal. A telenovela vem acompanhada de várias 

características, tais como a estética, a imagem, a estrutura, a temática e os temas predominantes 

como relação de poder e relações amorosas. A escolha do tema depende sempre do momento 

histórico vivido, porém os valores propostos não são muito diferentes ao longo do tempo, mas 

é sempre necessário que seja notado os valores de uma determinada classe, para que seja válido 

para todos, assim faz com que tenham uma visão homogênea da sociedade. A telenovela então 

é um tipo de produção que serve como um momento de fuga, uma fantasia para o telespectador, 

mas dentro dessa fantasia há valores que devem ser encarados por todos. 
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CONCEPÇÕES ÉTICAS 
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Palavras-chave: Religião. Idade Moderna. Moral. Ética. 

 

Pode-se dizer que a reflexão ética começa no mundo ocidental na Grécia antiga, no século V 

a.C., acentua-se o desligamento do entendimento contemporâneo no mundo, baseado nos 

relatos míticos. Os sofistas rejeitam o fundamento religioso da moral, e consideram que os 

princípios morais são resultados das convenções sociais. Nessa época ressalta o esforço de 

Sócrates no sentido de contrapor à posição dos sofistas, buscando razões da moral, não nas 

convenções, mas na própria natureza humana. Seu discípulo Platão, no diálogo chamado 

Eutifron, exibe Sócrates discutindo a princípio sobre ações do homem ímpio ou santo conforme 

a ordem criada para então se perguntar em que consiste a impiedade e a santidade em si, 

independente de casos objetivos. Já para Aristóteles, todas as atividades humanas buscam 

algum bem, entre os quais o maior é a felicidade, para ele a felicidade não consiste nos prazeres 

e nem na riqueza, considera que o pensar é o que mais qualifica o homem, e conclui que a 

felicidade reside na ação da alma segundo a razão. Por este ângulo genérico, refere-se que a 

civilização atual é hedonista quando identifica a felicidade com aquisição de bens de consumo 

com ter uma bela casa, carro, boas roupas, boa comida, etc. Também, na incapacidade de tolerar 

desconfortos, seja uma simples dor de cabeça, seja o enfrentamento sereno das doenças e da 

morte. A partir da Idade Moderna, culminando no movimento no século XVIII, a moral se torna 

laica, por ser moral e religiosa deixa de ser inseparáveis, tornando perfeitamente possível 

admitir o homem ateu que seja moral, e ainda, que o fundamento dos valores não se encontra 

em Deus, mas no próprio homem. A espontaneabilidade do individualismo, o relativismo 

moral, o narcisismo hedonista, a recusa da razão dominante, se retrata ainda riscos de fenômeno 

em massa ao homem por meios de comunicação, diante disso um quadro às avessas do que 

pode considerar como condições adequadas de vida moral autêntica, visto que, supõe 

consciência crítica, liberdade, reciprocidade e responsabilidade. Já para alguns a felicidade 

busca o prazer, para outros, os prazeres provocam uma instabilidade, dor e sofrimento. A 

generosidade da moral planetária presume a garantia da multiplicidade de estilos de vida, a 

aceitação das diferenças, sem que se sucumba à vontade de dominar o outro por considerar a 

diferença um sinal de inferioridade. 
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O NASCIMENTO DA FILOSOFIA 
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Palavras-Chave: Filosofia. Sócrates. Fases. 

 

Reflexão filosófica nasceu na Grécia no século VI a.C, com os filósofos que antecederam a 

Sócrates. A passagem da consciência mítica e religiosa para a consciência racional e filosófica 

não foi feita de um salto. Esses dois tipos de consciência coexistiram na sociedade grega, assim 

como, dentro de certos limites, coexistem na nossa. O processo de urbanização e a organização 

política da Grécia ao redor das cidades exigiram a regulamentação das atividades dos 

indivíduos, levando os homens à procura de uma maior racionalidade da ação e do pensamento. 

A teogonia opôs-se a cosmologia, isto é, a crença na origem divina e mítica do mundo foi 

substituída pela busca da arché, do princípio não só material, mas também regulador da ordem 

do mundo. Esta busca da arché, do princípio ou fundamento das coisas, transformou-se na 

questão central para os pré-socráticos. As respostas foram múltiplas e divergentes: para alguns 

era a água, para outros, o ar, para outros, ainda, o fogo ou os quatro elementos. E, com esta 

diversidade de respostas, rompe-se a atitude mítica, monolítica e dogmática, embora o conteúdo 

da reflexão filosófica permaneça muito semelhante ao do mito, pois a estrutura de entendimento 

do mundo é semelhante. Com Sócrates, essa busca da discussão e do rigor leva à criação do 

chamado método socrático. Voltando sua atenção para o problema do homem, Sócrates faz uma 

análise detalhada das qualidades individuais e das virtudes humanas, determinando e definindo 

essas qualidades como sendo a bondade, a justiça, a temperança, a coragem. Sócrates, 

entretanto, não define o próprio ser humano. Porque o homem, ao contrário da natureza, não 

pode ser definido em termos de propriedades objetivas, só em termos da sua consciência. O 

método socrático envolve duas fases. A primeira, chamada ironia. Esta é a fase destrutiva, pois 

leva as pessoas a admitir a própria ignorância a respeito do assunto. São destruídas as opiniões 

do senso comum e o conhecimento espontâneo, muitas vezes baseados em estereótipos e 

preconceitos. A segunda parte, chamada maiêutica (parto), é a construção de novos conceitos 

baseados em argumentação racional. Sócrates, com suas perguntas, demole o saber constituído 

para, depois, ainda através de perguntas e da contraposição de ideias, reconstruí-lo a partir de 

uma base mais sólida e de um raciocínio coerente e rigoroso. Com o trabalho destes pensadores 

nasce a filosofia, que continua a se desenvolver através dos séculos como reflexão crítica e 

radical sobre a totalidade da vida humana.  
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Palavras-chave: Filosofia. Ciência. Técnica. 

 

Com mudanças tão radicais como nunca se teve notícia antes, nos últimos três séculos, a ciência 

e a tecnologia foram capazes de alterar a face do mundo. À medida que a ciência se mostrou 

capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, houve a tendência a desprezar outras 

abordagens da realidade como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, 

a arte e a filosofia. A confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica. Essa 

forma de pensar foi explicitada no século XIX pelo filósofo francês Augusto Comte, fundador 

do positivismo. A ciência é um saber que se pretende objetivo, capaz de superar a subjetividade 

do próprio cientista e os preconceitos do senso comum. Podendo seus processos e produtos 

serem verificados pela comunidade científica, atinge de fato alto nível de objetividade. Em 

decorrência disso, muitos pensam que a ciência é um saber neutro. Portanto, não só a atividade 

científica estaria à margem das questões históricas, como não caberia ao cientista discutir o uso 

político de suas descobertas. A filosofia busca recuperar a visão de totalidade, perdida diante 

da multiplicação das ciências particulares e da valorização do mundo dos “especialistas”. É a 

filosofia que, diante do saber e do poder, avalia-se estes a serviço do homem ou contra ele. Uma 

das funções da filosofia é analisar os fundamentos da ciência. O próprio cientista já está na 

verdade colocando questões propriamente filosóficas quando se pergunta em que consiste o 

conhecimento científico, qual o seu alcance, qual a validade do método que utiliza e qual é a 

sua responsabilidade no que se refere as consequências das descobertas. O papel da filosofia 

consiste, portanto, em analisar as condições em que se realizam as pesquisas científicas, 

investigar os fins e as prioridades que a ciência se propõe, bem como avaliar as consequências 

das técnicas utilizadas. Não caberia ao filósofo nortear, de forma onipotente, os rumos da 

ciência. A filosofia deve caminhar ao lado dos cientistas e dos técnicos a fim de que abordagem 

específica que ela é capaz de fazer os auxilie a não perder de vista que a ciência e a técnica são 

apenas meios, e devem estar a serviço da humanidade. Resta lembrar que no desempenho desse 

papel o filósofo não tem respostas prontas nem um saber acabado. 
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Palavras chave: STF. Tratados Internacionais. Direitos Humanos.  

 

Os tratados são acordos internacionais, concluídos por escrito, entre Estados-Partes ou entre 

Estados-Partes e Organizações Internacionais, regido pelo Direito Internacional através de 

instrumentos únicos, ou por dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 

denominação específica. É a principal fonte do Direito Internacional porque representa a 

vontade dos Estados ou das Organizações internacionais para regular a relação jurídica por meio 

de uma norma comum entre si. É a fonte mais democrática (VARELLA, 2011). O presente 

trabalho tem como objetivo analisar a incorporação dos tratados internacionais de direitos 

humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico. Na primeira parte deste trabalho, descreveu-se sobre os 

conceitos e importância dos tratados internacionais e dos tratados internacionais dos Direitos 

Humanos, em quais aspectos e como eles são internalizados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Na segunda parte, discutiu-se sobre as duas possibilidades de inserção desses tratados como 

norma jurídica, suas respectivas forças diante da Constituição Federal de 1988 e como eles se 

internalizam no atual ordenamento jurídico brasileiro em fase da aplicabilidade do Supremo 

Tribunal Federal (STF) nas lides. O trabalho encontra-se em andamento, espera-se que as 

conclusões e análises mencionadas demonstrem a importância dos Tratados internacionais de 

Direitos Humanos frente o ordenamento jurídico brasileiro e ainda frente o STF. 
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Palavras-chave: Remédios Constitucionais. Direito. Garantias. 

 

Remédios constitucionais, também conhecidos como tutela constitucional das liberdades, são 

os meios, ações judiciais ou direito de petição, postos à disposição dos indivíduos e cidadãos 

para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar ilegalidades ou abuso 

de poder, isso porque são mecanismos que garantem aos cidadãos os direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal quando o Estado não cumpre seu dever (MEDEIROS, 

2017).O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os remédios constitucionais, quais suas 

respectivas funções e posteriormente estabelecer se eles são suficientes para garantir os direitos 

fundamentais .Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico para 

análise e elaboração do presente trabalho. Na primeira parte deste trabalho, analisou-se como é 

o primeiro deles sendo o habeas corpus, e como exigir tal benefício processual. Na segunda 

parte, estudou-se o habeas data, considerado um dos poucos remédios constitucionais 

consagrados pela primeira vez na constituição de 88, ou seja, há 28 anos que o habeas data está 

sendo aplicado com êxito. A terceira parte refere-se ao mandado de injunção possibilita ter um 

conhecimento lato sensu - sentido amplo, portanto este instrumento possibilita recorrer caso 

não tenha como fazer uso de um direito fundamental. Na quarta parte descreve-se mandado de 

segurança que é utilizado quando um direito líquido e certo for violado e na quinta ação popular 

az parte do direito público sendo que todos os cidadãos brasileiros têm o direito e o objetivo de 

defender questionando seus direitos judicialmente em que sejam lesos e entre com questões de 

patrimônios (público, cultural e histórico), meio ambiente e moralidade administrativa. 

Concluiu-se que após um período autoritário brasileiro, ocorreu uma valorização dos direitos 

dos cidadãos, com a ampliação dos direitos e garantias constitucionais. Não sendo 

imperceptível a mudança ocorrida na a ordem tradicional de organização dos Textos 

Constitucionais. 
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Palavras-chave: Intervenção Federal. Constituição Federal. Rio de Janeiro. 

 

O Estado do Rio de Janeiro sofreu uma intervenção federal na área da segurança pública. Ela 

passou à vigência após um decreto presidencial em fevereiro de 2018 com validade até o dia 31 

dezembro do mesmo ano. Mas você sabe se já houve uma intervenção federal no Brasil? A 

intervenção é um ato político, a mesma está prevista na Constituição da República Federativa 

do Brasil criada em 1988, é uma medida de afastamento a independência do município, Estado 

ou Distrito Federal que tenha sofrido, o mesmo faz com que ocorra a suspensão dos direitos e 

garantias individuais temporariamente e ampliam o poder repressivo do Estado, só pode ocorrer 

a intervenção, se esta estiver de acordo com as normas constitucionais e indicados como 

exceção do Princípio da não intervenção. Segundo Moura (2018), a princípio não se refere a 

uma intervenção militar, sendo uma intervenção Federal, veja bem, por se tratar de uma 

intervenção somente a União poderá autorizá-la, de acordo com o artigo 21, V da Constituição 

Federal. Ainda de acordo com as ideias de Moura (2018) como foi dito anteriormente não se 

pode deixar de expressar que na Constituição no artigo 4º, IV, não admite a intervenção militar, 

pois o período de 1964 até 1985 estava acontecendo uma ditadura militar e com isso os 

legisladores que fizeram uma nova constituição que está em vigência que é a Constituição 

Federal de 1988, restringiu o poder da Forças Armadas sendo subordina a União. Conforme os 

pensamentos de Galindo (2018), a intervenção federal em ente federativo é sempre uma exceção 

do governo constitucional deste modo. É uma expectativa que as constituições estatais 

presumem, todavia de maneira bastante limitado, via de regra é autonomia do estado-membro, 

ocorrendo a intervenção a ser uma exceção. Esses argumentos podem ser visualizados na 

literalidade do caput do art. 34. Dessa maneira, conclui-se que os direitos individuais e as 

garantias fundamentais que estão escritas na Carta Magna são válidos numa intervenção federal 

e por isso estão sendo respeitados na atual situação em que se encontra o Estado do Rio, além 

disso, a intervenção federal que acontecendo não é uma intervenção militar, visto que a própria 

constituição de 1988 do país não admite. 
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O QUE É CIÊNCIA 

 

NETO, Jair Aguiar286 

JUNIO, Ivonei287 

NEVES, Dêner288 

 

Palavras-chave: A ciência. O que é ciência. Métodos científicos 

 

Pode-se definir ciência como todo aquele pensamento adquirido através de pesquisas e estudos, 

sobre o qual são elaborados por cientistas e filósofos por meio de métodos científicos para 

chegar a um entendimento lógico. Nem sempre a ciência será conclusiva, como em um caso 

citado por Maria Lucia de Arruda, em que foi necessário reproduzir novamente um 

procedimento realizado de vacinação em ovelhas para ter chegado naquele determinado 

resultado. Para isso, a ciência utiliza de procedimentos experimentais para que assim seja 

atingido um tipo de pensamento preciso e objetivo. De modo geral, esses procedimentos 

experimentais se caracterizam pelas etapas: observação, hipótese, experimentação, 

generalização (leis). Deve-se saber que esses procedimentos não são realizados em ordem, por 

eles não serem de fato os reais instrumentos de descoberta. Acerca da observação e hipótese, 

não é conveniente pensar que a ciência inicia seu trabalho através da investigação dos fatos, só 

fazendo a apuração de dados em etapa decorrente, pois por existirem tantos conhecimentos 

diferenciais, deve-se dar prioridade a aqueles que têm maior importância. Mas como se pode 

acreditar na existência de um caso, salvo se já tiver algum entendimento de base que possa 

direcionar para que tenha noção sobre aquele resultado? Um exemplo é quando o médico ao 

investigar prováveis causas de uma doença, ele já tenha ferramentas pré-determinadas para 

ajudá-lo naquela busca, pois de outro modo, sua pesquisa terá resultados desfavoráveis e nulos, 

não podendo chegar a uma definição. Portanto, observação e hipótese têm sempre de estar 

relacionadas de maneira iguais. Uma hipótese é levantada através de indagações e 

considerações prévias das teorias cientificas, e sobre isso, é necessária a confirmação dessa 

hipótese, onde serão aplicados os seguintes procedimentos: Indução, Dedução e Analogia. Após 

serem aplicados esses procedimentos, pode-se chegar a uma explicação concebível para tal 

fenômeno visto. Quanto à generalização, se não chegar a um resultado com os procedimentos 

anteriores, o trabalho deverá ser reiniciado, e caso o resultado seja satisfatório, será possível 

fazer generalizações e desenvolver leis que irão reger sobre tais fenômenos. Vê-se então que 

não se deve acreditar em uma ciência certa, pois ela vem se evoluindo em constante processo 

de investigação onde estarão sujeitos a diversas alterações decorrentes do surgimento de novos 

fatos a serem investigados, mostrando o caráter provisório do conhecimento cientifico.     
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A VIOLÊNCIA 

 

MARTINS, Matheus289 

NUNES, Melquizedek290 

NEVES, Dener291 

 

Palavras-chave: Violência. Estado. Guerra 

 

Quando assistimos a algum programa de televisão sobre violência, é inevitável que a referência 

principal seja a roubos a mão armada, assassinatos e estupros, enfim, aos atos dos indivíduos 

isolados que amedrontam as famílias nas grandes cidades. Existe violência quando alguém 

voluntariamente faz uso da força para obrigar uma pessoa ou grupo a agir de forma contrária à 

sua vontade, ou quando os impede de agir de acordo com sua própria intenção. Os tipos de 

violência variam conforme o país e, evidentemente, dependem também do desenvolvimento 

econômico. Entretanto, seja no Primeiro ou no Terceiro Mundo, existem vários tipos de 

violência dentre elas estão: a violência passiva, indireta, simbólica e violência branca. A 

violência é justa, quando é libertadora, ou quando visa evitar a morte, desde que seja usada 

como último recurso, já tendo sido esgotados todos os outros caminhos possíveis, não é fácil 

saber quando a violência é justa, pois nem sempre é presumível perceber de imediato quem é 

opressor e quem é oprimido. A partir da Idade Moderna, o Estado significa a posse de um 

território em que o comando sobre seus habitantes, o Estado pode impor leis, fazê-las cumprir 

e punir os infratores, já que dispõe de aparelho repressivo constituído por tribunais, polícia, 

prisões, exército, se tornando, por isso, o único a quem é permitido o uso da violência legítima. 

Quando a diplomacia se torna insuficiente, a guerra surge como instrumento político extremo, 

já que o conflito se resolve pelo recurso à força militar. A guerra visa, então, a destruição do 

adversário ou a anexação dos seus territórios, ou a sujeição de sua política interna aos interesses 

do agressor. Porém, não podemos concluir que toda guerra é injusta exclusivamente por fazer 

uso da violência. Depois da Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas (ONU) surge 

como instrumento válido na tentativa de solucionar os conflitos de forma pacífica. Não há como 

negar sua importância, mesmo que nem sempre tenha conseguido evitar as pressões dos países 

mais poderosos. Para findar a violência deve-se existir cidadania, pois a violência se expande 

onde não existe cidadania. Por cidadãos entendemos homens participantes da política, 

independentemente da posição social que ocupam. Uma sociedade de cidadãos não admite o 

prevalecimento de relações hierarquizadas separando os homens em "inferiores" e "superiores", 

o que permite o domínio de uns sobre outros. Por isso convém verificar se, na sociedade em 

que vivemos, todas as pessoas têm igual chance de educação, saúde preventiva, habitação, 

alimentação e acesso à Justiça. Mas também é preciso constatar se há pluralismo, tolerância se 

não há censura e se as informações circulam livremente; ou se a produção e o consumo da 

cultura não constituem privilégio de poucos. 
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A LIBERDADE 

 

OLIVEIRA, Luana Aparecida Temoteo292 

JUSTINO, Karolinne Araújo293 

NEVES, Dener294 

 

Palavras-chave: Homem. Determinismo. Liberdade 

 

O pássaro não é um ser livre, mas se encontra determinado pelo instinto de sobrevivência típico 

de sua espécie. Não vai para onde quer, mas para onde precisa ir. Se o voo livre do pássaro é 

uma ilusão, da mesma forma podemos dizer que incorremos em engano semelhante ao 

considerarmos o homem capaz de liberdade absoluta. O homem entra em contato com o mundo 

para conhecê-lo e reagir afetivamente a ele. Onde a existência do determinismo psicológicos na 

atividade psíquica normal e cotidiana, pela a qual o homem entra em contato com o mudo para 

conhecê-lo e reagir efetivamente a ele. Segundo os psicólogos contemporâneos pertencentes à 

corrente comportamentalista, consideram que o homem tem a ilusão de que é livre, quando na 

verdade apenas desconhece as causas que agem sobre ele, além de todos esses aspectos 

determinantes podemos acrescentar uns determinismos culturais: ao nascer, o homem se 

encontra em um mundo já construído, recebendo como e herança à moral, à religião, à 

organização social, à política, à língua, enfim os costumes que não escolheu o que de certa 

forma determinam sua maneira de sentir e pensar. Não há como negar os determinismos que 

agem sobre o mesmo, já que se encontra situado no tempo e no espaço, tendo recebido uma 

herança cultural específica. Mas o homem não é apenas essa situação dada, é também a 

consciência dos determinismos. Isso significa que, ao tomar conhecimento das causas que agem 

sobre ele, é capaz de realizar uma ação transformadora, a partir de um projeto de ação. O 

homem, enquanto ser consciente e capaz de reconhecer as forças que age sobre ele. Esse 

conhecimento torna-lhe possível o exercício da vontade, presente na ação transformadora da 

sua natureza. Quando se refere à liberdade de maneira geral, é preciso admitir que são vários 

os enfoques pelos quais podemos compreendê-la. É um desafio que permeia todos os campos 

da atividade humana, sendo assim pode se falar em liberdade ética, econômica, jurídica e a 

liberdade política, então mostra que ela não é alguma coisa que é dada, mas resulta de um 

projeto de ação. E uma árdua tarefa cujos desafios nem sempre são suportados pelo homem.  
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DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO 

 

MARTINS, Júnior César295 

PEREIRA, Larissa296 

CAPANEMA, Orivaldo297 

 

Palavras-chave: Direito público. Direito Privado. Estado. 

 

A clássica divisão do direito romano em direito público e direito privado ingressou no Ocidente 

através das relações das pessoas com o Estado. Se validarmos o critério subjetivo podemos 

afirmar que o direito público rege relações em que o Estado é parte, e o direito privado rege 

relações em que apenas particulares são partes. Nessa época, surge também a atividade humana, 

que vem com a necessidade de exercer algum tipo de trabalho para sobreviver, que era 

conhecido como labor, um processo interrupto de produção, o lugar do labor era a casa a sede 

da família, eles se baseavam nas diferenças, onde o pai era o senhor e tinha uma relação de 

comando sobre todos eles. Aí surge a esfera privada, onde o homem está ligado à natureza para 

buscar a sua sobrevivência, não havia liberdade e estavam sempre sob a coação da necessidade. 

Logo então, os filhos e escravos são emancipados e tinham a liberdade de exercer suas 

atividades em outro âmbito: a cidade, conhecida como ação, tinha os mesmos critérios que o 

labor, porém era exercida em liberdade, e em conjunto, foi aí que surgiu a ação política, a busca 

do bem governar e das normas do direito, que constituiu a esfera pública. Entre o labor e a ação 

havia o trabalho, não era fútil e era dominado pela relação meio e fim, a atividade do trabalho 

era diferente da ação e do labor consistia em uma atividade solitária e só tinha contato com 

outras pessoas quando iam vender seus produtos, eram vendidos para comunidade não só para 

sua família. O homem que trabalhava ocupava uma posição intermediaria próximo da esfera 

pública. A distinção entre esfera pública e privada está associada a esfera do público, a ação 

onde os homens são livres e se governam, já a privada está relacionada ao labor, com a atividade 

voltada para sobrevivência. Há uma dicotomia entre o social e o individual marcada por novas 

características, uma delas se refere a perda do sentindo da ação, que vai se confundindo cada 

vez mais com o trabalho a ação tornada como um fazer por parte dos meios para atingir fins, 

logo a esfera política passa a ser um domínio relação de subordinação, que difere do fazer 

antigo, o domínio sobre as coisas e não sobre os homens.  
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A MORALIDADE DO DIREITO 

 

RAMOM, Victor298 

MURILO, Sérgio299 

CAPANEMA, Orivaldo Lucas300 

 

Palavras-chave: Vida. Homem. Igualdade. 

 

A igualdade no seu surgimento representa um código forte. O princípio da igualdade trabalha 

com somente dois valores e assim exclui um possível terceiro: ou há igualdade ou não há 

igualdade. Quando a decodificação é flexível e extensa, conforme um código fraco, as relações 

sociais que são consideradas justas admitem desigualdades entre os membros, garantidas por 

posições de supremacia e inferioridade dos membros. Nesse sentido, aos poucos, a razão acabou 

por tomar-se para o homem uma espécie de núcleo de sua própria natureza, um valor em si que 

incorpora a própria dignidade humana, não constituindo um meio para obtenção de outros 

valores, mas o valor que dá sentido aos outros demais. Não se pode negar que, no correr dos 

séculos, a racionalidade e a irracionalidade conjugam-se com a ideia de justiça e de injustiça. 

A igualdade como princípio representa um código forte. Existem questões confusas tratando-

se do estudo do direito, logo questões que possuem relevância filosófica são uma das mais 

confusas. O entendimento do saber jurídico moderno como um saber tecnológico exige 

discussão do contratempo. Esta é a condição do homem ao nascer: inexperiente e sujeito ao 

acaso num momento, porém, a experiência começa a ser orientada pela imitação. A experiência 

torna-se mediatizada pelo exemplo: o aprendiz guia-se pelo exemplo do mestre. Assim, aos 

poucos, a formação compreensiva e sistematicamente apreendida da experiência que nos 

proporcionara uma independência do caso concreto. O direito se compara a um jogo desse 

gênero, com a agravante de que não só não tem fim, mas também não tem começo, estamos 

desde que nascemos dentro do direito e todas as nossas ações são jurídicas. Assim, a questão é 

saber se é possível dar um parecer sobre o jogo jurídico, dizer se ele é justo ou injusto, ou seja, 

se é possível dizer de dentro do direito quando deixa de haver direito. A ideia de razão como 

relacionar consiste, no progresso do Ocidente, a implantação de muitos princípios de correção, 

como os do pensamento correto (lógica), da pesquisa correta (metodologia), do correto 

comportamento em face de situações existenciais (sabedoria prática), da correta justificação das 

avaliações (retórica). 
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O QUE É ARTE? 

 

RIBEIRO, Pedro301 

NEVES, Dener302 

 

Palavras-chave: Arte. Individuo. Obra. Sentido 

 

A arte pode ser considerada como forma de o homem marcar sua presença, criando objetos que 

oferecem uma interpretação do mundo tanto quanto uma frase. Assim, não existe arte 

verdadeira e arte falsa. Não existe mentira em arte. Porque a arte não existe para mostrar a 

realidade como ela é, mas como “pode ser”. E as faces do “poder ser” são muitas. Só que em 

vez de dizer as coisas são assim, ele mostra, através da sua criação, que as coisas podem ser de 

outra forma. Esta, então, é uma das primeiras características da arte: o objeto artístico fala à 

nossa imaginação, deixa ver, ouvir, sentir o que poderia ser. A fundo nessa ideia, vemos que, a 

arte está na representação simbólica do mundo humano. Assim, a arte também é um dos modos 

pelos quais o homem atribui sentido à realidade que o cerca, e uma forma de organização que 

transforma a experiência, o vivido, em objeto de conhecimento, sendo, portanto, simbólica. É 

visível os vários interesses e preocupações com que as pessoas se aproximam da arte, seja ela 

cinema, música, TV, pintura, escultura, arquitetura ou qualquer outra Foi só neste século que a 

arte passou a ser valorizada por si, como objeto que possibilita uma experiência estética por 

seus valores essenciais. Do lado do artista que cria a obra, ele parte da intuição, para a 

simbolização desse conhecimento em um objeto que também é concreto, sensível e individual. 

Do nosso lado, partimos da obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Esse 

percurso não é fácil. Exige sensibilidade, disponibilidade para entendê-la e algum 

conhecimento de história e história da arte. A disponibilidade é isso: o querer entender, o deixar 

que a obra revele os seus sentidos a nós, por mais diferentes e inesperados que eles possam ser. 

Assim, a obra nos fala de vários equilíbrios humanos; nos fala de crescimento interno, que é 

uma sucessão de pontos de equilíbrio que se rompem e se refazem sempre de maneira diferente; 

nos fala da vida moderna, com ritmo cada vez mais acelerado. E só chegaremos a ele se nos 

permitirmos sentir os ritmos, os pontos de equilíbrio e os contrastes entre os diversos elementos 

da composição.  
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CARÁTER JURÍDICO DAS NORMAS 

 

LIMA, Isabela303 

SANTOS, Izabella304 

CAPANEMA, Orivaldo305 

 

Palavras-chave: Normas. Jurídico. Cometimento. 

 

A relação complementar manifesta uma espécie de controle do receptor pelo emissor. Esse 

controle, socialmente, pode ocorrer de diferentes modos e por diferentes razões: pelo uso de 

superioridade física (força), por superioridade culturalmente definida e por característica 

antropológica. Essa superioridade do emissor sobre o receptor da mensagem é de natureza 

hierárquica: o emissor se põe como autoridade perante o receptor, que se enquadra como sujeito. 

A relação que caracteriza qualquer norma é a relação autoridade/sujeito, e pode ser descrita de 

vários modos. No âmbito do cometimento, a mensagem emitida por alguém sobre o modo como 

a relação entre ele e seu receptor deve ser por este encarada em três possibilidades: a relação 

ou é confirmada, ou é rejeitada, ou é desconfírmada. O reconhecimento do caráter jurídico de 

uma norma depende do grau de institucionalização da relação de autoridade manifesta em seu 

cometimento, o fundamento do direito não está na força (violência), porém isso não quer dizer 

que o direito nada tenha a ver com a força, base para o ato de coação que executa, embora o ato 

de coação (força) faça parte do direito, isso não quer dizer que ele seja responsável por sua 

existência, no entanto modernamente, a institucionalização de normas, isto é, a configuração 

do caráter jurídico de sua relação de autoridade, depende da inserção delas em grandes sistemas 

disciplinares, em termos desta poderosa instituição chamada de Estado. O que vai dar caráter 

jurídico à norma é a institucionalização dessa relação de autoridade, o cometimento jurídico 

constrói-se por referência básica das relações entre as partes a um terceiro comunicador, 

obviamente Estado não é a única instituição a garantir o consenso suposto e anônimo de 

terceiros para as normas ou comunicações normativas jurídicas. Contudo, genericamente, as 

normas enquanto expectativas contra fáticas de comportamento são jurídicas por seu grau de 

institucionalização, de sua inserção em sistemas normativos que representam, por 

pressuposição, o consenso anônimo e global. Daí a busca, no discurso dos juristas, da 

conformidade das expectativas normativas com os objetivos do interesse público, do bem 

comum, do Estado, e essas expectativas normativas, assim, garantem duração às interações, em 

face da simples passagem do tempo, que modifica, toma contingentes as expectativas em jogo 

nas interações sociais. Para garantir aquela estabilidade, porém, não bastam as expectativas 

normativas, posto que sempre haverá mais normas do que o suportável. Em situações mais 

complexas, porém, nem mesmo os papéis funcionam a contento. Por isso os sistemas sociais 

conhecem outros núcleos significativos, como os valores. Trata-se de centros significativos que 

expressam uma preferibilidade (abstrata e geral) por certos conteúdos de expectativa, ou 

melhor, por certos conjuntos de conteúdos abstratamente integrados num sentido consistente. 
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TEORIA JURÍDICA NA ERA MODERNAO DIREITO COMO ORDENAÇÃO 

RACIONAL 

 

SANTOS, Eduardo.306 

CAPANEMA, Orivaldo.307 

 

Palavras-chave: Modernidade. Sistema. Procedimento. 

 

O Direito Racional, que vai de 1600 a 1800, caracteriza-se pela influência dos sistemas 

racionais na Teoria Jurídica. O humanismo renascentista modifica a legitimação do Direito 

Romano, purificando o método da interpretação dos textos, com isso, abrindo as portas para a 

entrada da ciência moderna na teoria jurídica. Naquela época, o problema era o de adequação à 

ordem natural, já no tempo moderno seria como dominar tecnicamente a natureza ameaçadora, 

então nesse momento surge o temor que irá obrigar o pensador a indagar sobre como proteger 

a vida contra agressão dos outros, proporcionando assim a exigência de uma organização 

racional de ordem social. Foi então nessa época no começo do século XVII que o termo sistema 

começou a ser introduzido, permitindo que o pensamento sistemático participasse do processo 

de autonomia da moderna teoria do conhecimento. Esse conceito foi elaborado por Lambart, 

em obra de 1787. Para Lambart o sistema é descrito em três partes, como mecanismo, partes 

ligadas umas ás outras, como organismo, princípio comum que liga partes com partes e como 

ordenação, intenção fundamental e geral capaz de ligar e configurar as partes em uma só parte. 

A teoria jurídica europeia, que até então era mais uma teoria da exegese e da interpretação de 

textos singulares, passou a receber um caráter lógico-demonstrativo de um sistema fechado que 

dominou e até hoje domina os códigos e os compêndios jurídicos. Na era moderna, a teoria do 

direito se de um lado quebra o elo entre a jurisprudência e o procedimento, do outro não rompe 

com o caráter dogmático que, ao contrário tentando aperfeiçoar com uma qualidade de sistema 

que se constrói a partir de premissas, cuja validade repousa em sua generalidade racional. Deste 

modo, a teoria jurídica passa a ser um construído sistemático da razão e, em nome da própria 

razão, um instrumento de crítica da realidade. Estava então configurado, um dos caminhos para 

a ciência no estilo moderno, com um procedimento empírico-analítico. No entanto, temos a 

revolução como o feito novo, o direito natural, também chamado de direito racional, tem uma 

ligação entre as teorias com a práxis da revolução, isto é, em sua razão, o próprio direito toma 

uma nova função. Desse modo, as categorias máximas do direito natural racional, unem-se para 

fundar a obrigatoriedade da obediência. A reconstrução racional do direito é uma espécie de 

física geral da socialização. O direito reconstruído racionalmente não reproduz a experiência 

concreta do direito na sociedade, criando uma distância entre a teoria e a práxis. Ocorre então 

uma reconstrução do processo de dessacralização, pela razão, das regras de convivência. 
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A CONDIÇÃO HUMANA 

 

SILVA, Agnaldo Caetano308 

MACEDO, Aline Ribeiro309 

NEVES, Dêner310 

 

Palavras-chave: Vida Ativa. Esfera Pública. Esfera Privada. 

 

Recentemente, pesquisas realizadas no campo da etologia têm mostrado que alguns tipos de 

chimpanzés conseguem fazer utensílios, e criam complexas organizações sociais baseadas em 

formas elaboradas de comunicação. Mas essas habilidades não levam os animais superiores a 

ultrapassar o mundo natural, caminho esse exclusivo da aventura humana. Só o homem é 

transformador da natureza, e o resultado dessa transformação se chama cultura. Eis aí a 

diferença fundamental entre o homem e os animais. Mas, para produzir cultura, o homem 

precisa da linguagem simbólica. Os símbolos são invenções humanas por meio das quais o 

homem pode lidar abstratamente com o mundo que o cerca. Além disso, com a linguagem 

simbólica o homem não está apenas presente no mundo, mas é capaz de representá-lo: isto é, o 

homem torna presente aquilo que está ausente. Ao fazer uso da linguagem simbólica, o homem 

torna possível o desenvolvimento da técnica e, portanto, do trabalho humano, enquanto forma 

sempre renovada de intervenção na natureza. O homem não nasce homem, pois precisa da 

educação para se humanizar. Não se pode dizer que o homem tem instintos como os dos 

animais, pois a consciência que tem de si próprio o orienta, por exemplo, para o controle da 

sexualidade e da agressividade, submetidas de início a normas e sanções da coletividade e 

posteriormente assumidas pelo próprio indivíduo. Assim, o comportamento humano passa a ser 

avaliado pela ética, pela estética, pela religião ou pelo mito. Toda ação humana procede do 

pensamento, e todo pensamento é construído a partir da ação. A capacidade de alterar a natureza 

por meio da ação consciente torna a situação humana muito específica, por estar marcada pela 

ambiguidade e instabilidade. Portanto, o homem é um ser da ambiguidade em constante busca 

de si mesmo. E é por isso que o homem é também um ser histórico, capaz de compreender o 

passado e projetar o futuro. Mesmo que não esteja claramente explícito, há um conceito de 

homem subjacente em cada comportamento. A ação política, a ação pedagógica, a ação moral, 

entre outras, assume características diferentes conforme tenham por pressuposto uma ou outra 

concepção de homem. É possível admitir que existe uma natureza humana universal, idêntica 

na sua essência em todos os tempos e lugares, explicando-se as diferenças como simples 

acidentes ou desvios a serem corrigidos? Se respondemos pela afirmativa — e é isso o que 

ocorre em grande parte das teorias filosóficas desde a Antiguidade até nossos dias — estamos 

diante da concepção metafísica da natureza humana. Todos os seres, inclusive o homem, são 

apenas cópias imperfeitas de tais realidades eternas e se aperfeiçoam à medida que se 

aproximam do modelo ideal.  
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O QUE É FILOSOFIA? 

 

SILVA, Eduarda Aparecida311 

NEVES, Dêner312 

 

Palavras-chave: Filosofia. Reflexão. Realidade. 

 

Filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si 

mesmo. Ela é, antes de tudo, uma prática de vida que procura pensar os acontecimentos além 

da sua pura aparência. Assim, ela pode se voltar para qualquer objeto. Pode pensar a ciência, 

seus valores, seus métodos, seus mitos; pode pensar a religião; pode pensar a arte; pode pensar 

o próprio homem em sua vida cotidiana. Uma história em quadrinhos ou uma canção popular 

podem ser objeto da reflexão filosófica. A filosofia é um modo de pensar, é uma postura diante 

do mundo ela incomoda porque questiona o modo de ser das pessoas, das culturas, do mundo, 

questionam as práticas, política, científica, técnica, ética, econômica, cultural e artística. A 

filosofia é um jogo irreverente que parte do que existe, critica, coloca em dúvida, faz perguntas 

importunas, abre a porta das possibilidades, faz-nos entrever outros mundos e outros modos de 

compreender a vida. Quando a filosofia surge, entre os gregos, no século VI a. C, ela engloba 

tanto a indagação filosófica propriamente dita quanto o que hoje chamamos de conhecimento 

científico. É só a partir do século XVII, com Galileu e o aperfeiçoamento do método científico, 

fundado na observação, experimentação e matematizarão dos resultados, que a ciência começa 

a se construir como forma específica de abordagem do real e a se destacar da filosofia. O 

conhecimento é fragmentado entre as várias ciências, pois cada uma se ocupa somente de uma 

pequena parte do real. As afirmações de cada uma delas são chamadas juízos de realidade, uma 

vez que se referem aos fenômenos e pretendem mostrar como estes ocorrem e como se 

relacionam com outros fenômenos. O trabalho filosófico é refletir sobre a realidade, qualquer 

que seja ela, descobrindo seus significados mais profundos. Como isso é feito? Em primeiro 

lugar, vamos estabelecer o que é reflexão. Refletir é pensar, considerar cuidadosamente o que 

já foi pensado. Como um espelho que reflete a nossa imagem, a reflexão do filosófico deixa 

ver, revela, mostra, traduz os valores, envolvidos nos acontecimentos e nas ações humanas. A 

partir do que foi colocado, percebemos que para filosofar não podemos manter nenhuma atitude 

cética nem sal contrapartida, uma atitude dogmática perante o mundo e o conhecimento 

humano. Se, de um lado, necessitamos de certezas, de conhecimento válido para orientar nossas 

ações, de outro, sabemos que essas certezas fazem parte de momentos históricos, de ponto de 

vista a partir dos quais analisamos o nosso estar no mundo. 
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DOGMÁTICA E TECNOLOGIA 

 

SILVA, Gilvam313 

TORRES, Halda314 

CAPANEMA, Orivaldo315 

 

Palavras-chave: Estado. Ciência. Tecnologia. 

 

A importância conferida do Estado ao aspecto repressivo do direito como expressão do proibido 

e do obrigatório reproduz a distinção hegeliana entre sociedade civil e o devido referido, bem 

como a cisão entre a esfera dos interesses econômicos e dos interesses políticos, entre o homem 

na condição de burguês e o homem na condição de cidadão, conforme a sociedade industrial do 

século passado é necessário chamar a atenção daquele que se introduz no estudo da ciência 

jurídica para uma discussão que emerge da tendência, historicamente perceptível de o jurista 

conceber seu saber na forma preponderante de uma ciência dogmática. A princípio nessa visão, 

o Estado assume a função de garantidor da ordem pública e o direito, estabelecido ou 

reconhecido pelo que constitui um elenco de normas, proibições e obrigações, instituições, que 

o jurista deve sistematizar e interpretar, neste sentido podemos observar que, em sua 

transformação histórica, o saber jurídico foi tendo alterado seu estatuto teórico e tecnológico, 

ou seja, o Estado hoje se substitui, ainda que parcialmente ao mercado na coordenação de 

economia, tornando-se o centro de distribuição da renda, ao determinar preços, ao taxar, ao 

criar impostos, ao fixar índices salariais entre outros de saber eminentemente ético, nos termos 

da constituição de normas, foi atingindo as formas próximas do que se poderia chamar hoje de 

saber tecnológico. Sendo um pensamento conceitual, vinculado ao direito posto a dogmática 

pode instrumentalizar-se a serviço da ação sobre a sociedade. Desse modo, podemos dizer que 

a ciência dogmática cumpre as funções típicas de uma tecnologia. No caso da ciência 

dogmática, criar condições para a decidibilidade de conflitos juridicamente definidos. Nesses 

termos, um pensamento tecnológico é, sobretudo, um pensamento fechado à problematização 

de seus pressupostos, suas premissas e seus conceitos básicos têm de ser tomados de modo não 

problemático a fim de cumprir sua função seja ela de criar condições para a ação. O saber 

dogmático contemporâneo, como tecnologia em princípio semelhante às tecnologias 

industriais, é um saber em que a influência da visão econômica das coisas é bastante 

evidenciada. Então quando dizemos que desde o século passado, houve uma progressiva 

assimilação da ciência do direito pelo pensamento dogmático, estamos afirmando a ocorrência 

de uma assimilação de enfoque científico do direito pelo enfoque tecnológico. A ciência 

jurídica, desde os primórdios, sempre foi considerada, como vimos, uma ciência prática. 

Contudo, observa-se uma interação entre as investigações zetéticas e as dogmáticas, que se 

reflete na legislação atual. 
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DIREITO NATURAL E POSITIVO 

 

SILVA, Lorena316 
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Palavras-chave: Direito Natural. Direito Positivo. Filosofia do Direito. 

 

O direito natural apresentava-se como um adjacente de direitos e deveres que se colocavam 

sobre as relações entre os indivíduos de forma semelhante à que ocorre com o direito posto. O 

direito natural era uma disciplina que conquistou certa autonomia e modificou-se em uma 

genuína disciplina jurídica. Supunha-se uma espécie de duplicação do esquema jurídico, de um 

lado ou de outro das relações jurídicas determinadas por normas postas, adotou-se o conjunto 

dos direitos naturais que seria o direito à vida, à saúde, à liberdade entre outros. Essa autonomia 

do direito natural em face da moral e sua soberania à frente do direito positivo, marcou o início 

da filosofia do direito como disciplina jurídica autônoma. Que permaneceu assim até as 

primeiras décadas do século XIX. Tempos depois, essa disciplina sofre um declívio que segue 

o caimento da própria ideia de direito natural. No final daquele século, a disciplina surge 

ganhando força nas primeiras décadas do século XX. O pensamento sobre o direito natural que 

toma um novo norte. O direito positivo era o não natural, ou seja, o determinado por decisão 

mutável de acordo com a situação social variável. A partir do século XIX, cada vez mais, direito 

é posto e estabelecido por autoridade do Estado ou pela sociedade, o direito natural se manifesta 

negativamente como o direito não posto. Se o direito positivo se estabelece por sua 

variabilidade, sua regionalidade, sua relatividade e sua especialidade, a procura pelo direito 

natural manifesta a angústia do homem em um mundo onde tudo que é positivo, é relativo. O 

fato de que um direito, ao ser posto, só existe em função de outros direitos postos e a perda da 

validade intrínseca ao fato de todo direito, por ser posto, deixa de dispor de valores objetivos, 

independente da avaliação variável dos interesses, são inseparáveis à positivação do direito. 

Apesar disso, a razão pelo qual estes acontecimentos, que parecem decisivos na sociedade 

contemporânea, chegam apesar de constituir um impasse central para a ciência dogmática do 

direito, encontra-se, certamente, nesta difícil perda de padrões e normas universais, sem os 

quais a banalização do próprio direito positivo se revela uma consequência apreensiva e aflita. 
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A DEMOCRACIA 

 

SILVA, Maína Lorena Gomes Lorena319 
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NEVES, Dêner321 

 

Palavras-Chaves: Democracia. Ditadura militar. Voto livre e direto.  

 

Ao final da década de 80 começamos a nos desprender da ditadura militar, participamos da 

campanha Direta já, a qual foi um movimento político democrático, com uma imensa 

participação da sociedade, ocorrido em 1984, o mesmo era favorável e apoiava a emenda do 

deputado Dante de Oliveira que estabeleceria as eleições diretas para presidente da república 

no Brasil. A ditadura era dotada de repressão e perseguição política, que impedia as pessoas de 

terem livre arbítrio. Após 20 anos de jejum cívico escolhemos um presidente civil pelo voto 

direto, livre e universal, o Brasil é considerado um país democrático, porque além das eleições 

livres, há liberdade de imprensa (não há mais censura), há igualdade racial, liberdade de 

pensamento, expressão, desde que isso não infrinja os direitos de terceiros, ou privacidade de 

terceiros. Alguém poderia contradizer os altos índices de miserabilidade do povo brasileiro? 

Seria realmente democrático um país que está ente os cinco piores, em relação à distribuição de 

rendas no mundo?. E será que de fato existe igualdade sexual e racial? Há iguais oportunidades 

de trabalho para indivíduos de sexos distintos? (Homens e mulheres), além disso, o atendimento 

à saúde, a educação e habilitação têm sido entendidos de forma homogênea e todos os seus 

seguimentos sociais. Não há como negar essa contradição, de fato pode se dizer que o Brasil é, 

e não é uma democracia, como é possível, e qual a diferenciação entre democracia formal, e 

democracia substancial; A democracia formal é aquela de leis e princípios abstratos como o 

direito de ir e vir, já a substancial, refere se ao conjunto de instituições características deste 

regime, voto secreto e universal, autonomia dos poderes pluripartidarismo, representativo, 

liberdade de pensamento e assim por diante, a democracia substancial diz respeito não aos 

meios, mas aos fins. Constamos que em diversos países é possível haver a substancial, 

subsequente como também é possível haver a substancial sem a aplicação da formal. A 

democracia econômica é uma filosofia de socioeconômica, a economia do país, é o estudo e a 

exploração da economia no brasil. A democracia social, é uma ideologia política que apoia 

intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema 

capitalista (que possui capital), é uma política envolvendo o Estado de bem-estar social.  
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O PENSAMENTO MÍTICO 

 

SOARES, Edimar Junior de Souza.322 
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Palavras-chave: Mito. Imagem. Comodismo. 

 

O mito, entre os povos primitivos, é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o 

seu lugar entre os demais seres da natureza. Nasce do desejo de dominação do mundo, para 

afugentar o medo e a insegurança. Além de acomodar e tranquilizar o homem em face de um 

mundo assustador, dando-lhe a confiança de que, através de suas ações mágicas, o que acontece 

no mundo natural depende, em parte, dos atos humanos, o mito também fixou modelos 

exemplares de todas as funções e atividades humanas. O ritual para os deuses que foram 

executados no início dos tempos que devem ser imitados e repetidos para que as forças do bem 

e do mal se mantenham sob controle. O mito, portanto, é uma primeira atribuição de sentido ao 

mundo, sobre a qual a afetividade e a imaginação exercem grande papel, e cuja função principal 

não é explicar a realidade, mas acomodar o homem ao mundo. Uma característica do mito é o 

fato de ser sempre dogmático, isto é, de apresentar-se como verdade que não precisa ser provada 

e que não admite contestação. A sua aceitação, então, tem de ser através da fé e da crença. Não 

é uma aceitação racional, e não pode ser nem provado nem questionado. O desenvolvimento do 

pensamento científico, com o Renascimento, ocupa todo o lugar do conhecimento. Augusto 

Comte, filósofo, fundador do positivismo, explica a evolução da espécie humana em três 

estádios: o mítico, o filosófico e o científico. Este apresenta-se como o coroamento do 

desenvolvimento humano, como o único considerado válido para se chegar à verdade. Assim, 

ao opor à visão ingênua oferecida pelo mito, o positivismo, de um lado, empobrece a realidade 

humana. O homem moderno, tanto quanto o antigo, não é só razão, mas também afetividade e 

emoção. Essa função de criar fábulas subsiste na arte popular e permeia a nossa vida diária. Os 

super-heróis dos desenhos animados e dos quadrinhos, bem como os personagens de filmes, 

passam a encarnar o Bem e a Justiça e assumem a nossa proteção imaginária, exatamente porque 

o mundo moderno revela-se cada vez mais um lugar inseguro. Artistas e esportistas podem ser 

transformados em modelos exemplares: são fortes, saudáveis, bem-alimentados, têm sucesso 

na profissão, são excelentes pais, filhos e maridos, vivem cercados de pessoas bonitas, 

interessantes e ricas. Como não os mitificar? O mito de hoje, não se apresenta mais com o 

caráter existencial que tinha o mito primitivo. Ou seja, os mitos modernos não abrangem mais 

a totalidade do real. De qualquer forma, como mito e razão habitam o mesmo mundo, cabe a 

cada um de nós escolher quais serão nossos modelos de vida. 
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O presente trabalho visa mostrar que ainda há processos judiciais que não seguem o rito legal, 

violando vários princípios, tais como: contraditório, ampla defesa, legalidade e juiz natural. O 

princípio do juiz natural está previsto no art. 5º, XXXVII, da Constituição, que diz que não 

haverá juízo ou tribunal de exceção. Um exemplo mundialmente conhecido de tribunal de 

exceção foi a criação do Tribunal de Nuremberg. Constituído numa série de tribunais militares, 

realizado pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial, esse Tribunal ficou conhecido pelos 

processos contra os proeminentes membros da liderança política, militar e econômica da 

Alemanha nazista. Os julgamentos ocorreram na cidade de Nuremberg, Alemanha, entre 20 de 

novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946. Ainda percebemos a existência de tribunal de 

exceção em pleno século XXI.  Para tanto, foi realizado um estudo de caso, tomando como 

exemplo o trâmite do processo do ex-presidente Lula, sendo a primeira parte desse trabalho a 

análise do julgamento do referido réu no TRF da 4ª região, e como foi todo o andamento do 

processo. Na segunda parte, foi analisado o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-

presidente Lula no Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de verificar eventuais violações 

ao princípio do juiz natural, uma vez que os ministros já adentraram o pleno com suas decisões 

tomadas. Concluiu-se que em pleno século XXI ainda existe tribunal de exceção na Justiça 

brasileira. 
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O presente trabalho tem como objetivo estudar a natureza jurídica do homicídio funcional 

conduta esta tipificada no art. 121, § 2º, VII do Código Penal. Para isso, utilizou-se a pesquisa 

teórica, nutrida pelo entendimento de doutrinadores renomados, sendo que uns dizem que é em 

razão da pessoa e outros que é em razão da função exercida pela pessoa. No primeiro capítulo, 

será abordada a Lei 13.142 de 2015, lei que tratou como homicídio qualificado aquele praticado 

contra autoridades ou agentes previstos no art. 142 e 144 da Constituição Federal, em virtude 

do exercício da função ou em decorrência dela. Observando-se que a lei também estende tal 

proteção ao seu cônjuge ou familiares até terceiro grau e se o crime for praticado em razão do 

parentesco com agente. Posteriormente, discutiu-se falar sobre quem são os sujeitos deste 

homicídio, analisando-se que o sujeito ativo, isto é, o autor da conduta deste homicídio pode 

ser qualquer pessoa, independentemente de qualquer qualidade ou condição (homem, mulher, 

rico, pobre, entre outros) sendo assim um crime comum. Entretanto, o que qualifica o homicídio 

é a condição ou situação da vítima (sujeito passivo) e a motivação para a realização da conduta 

criminosa, sendo assim, sujeito passivo às autoridades ou agentes relacionados no art. 142 e 

144 da Constituição Federal. Conclui-se que, para ser utilizada a qualificadora é necessário o 

nexo causal com a função do agente de segurança pública. Ou seja, a qualificadora introduzida 

pela lei 13.142 não protege a pessoa da autoridade ou do agente de segurança pública e sim a 

função pública, pois se a proteção fosse em relação a pessoa seria uma lei inconstitucional 

levando em conta que a Constituição Federal traz que todos os cidadãos são iguais perante a 

lei. Portanto, a Lei 13.142, de 9 de julho de 2015, tem como bem jurídico tutelado a função 

pública dos agentes de segurança. 
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INTRODUÇÃO 

Como afirmam Rodrigues et al (2013), o 

desenvolvimento motor tem como ponto 

central descrever e explicar as mudanças que 

ocorrem no comportamento motor ao longo da 

vida. O desenvolvimento faz parte do 

cotidiano de cada indivíduo e os hábitos de 

cada pessoa podem influenciar nas 

experiências e alterações motoras. É na 

infância que cada indivíduo começa sua 

jornada, com a prática dos movimentos e 

compreensão de suas habilidades. Há muitos 

fatores que influenciam a aquisição e o 

refinamento de habilidades motoras, que são 

os fatores individuais (orgânicas, 

psicológicas, motivacionais, etc) e fatores 

externos, o ambiente, no qual o indivíduo está 

inserido (MORAES; PASCOTINI, 2011). 

Tendo em vista ambiental, oportunidade de 

prática organizada e orientação como 

profissional são fatores determinantes para 

que as habilidades motoras novas sejam 

adquiridas e, fundamentalmente, refinadas ao 

longo do ciclo do desenvolvimento, 

envolvendo as habilidades motoras 

fundamentais tais como receber, correr, saltar, 

arremessar, chutar, entre outras 

(RODRIGUES et al, 2013). 

OBJETIVO 

O presente estudo verificou como os 

profissionais de Educação Física trabalham o 

Desenvolvimento Motor em seus alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental na rede 

pública, quais são as dificuldades encontradas 

durante o trabalho e qual o nível de 

conhecimento desse profissional em Unaí-

MG. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse estudo foi de caráter descritivo de análise 

qualitativa. A amostra foi constituída por 16 

professores de Educação Física dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da rede 

pública da cidade de Unaí – MG. Foi 

elaborado e aplicado um questionário com 

perguntas objetivas e subjetivas para os 

professores de Educação Física com o tema: 

Desenvolvimento motor na Educação Física 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

rede pública de Unaí-MG , com o intuito de 

investigar como está sendo trabalhado o 

desenvolvimento motor em crianças dessa 

faixa etária pelos professores de Educação 

Física. 

RESULTADOS 

Na Figura 1 sobre a realização da avaliação do 

Desenvolvimento Motor aplicada aos alunos, 

verificou-se que 63% dos professores 

pesquisados realizam a avaliação em seus 

alunos, sendo que 24% fazem testes de 

habilidades físicas, 30% fazem observação 

durante as aulas e 6% não responderam, já 

38% não realizam, os motivos constatados da 

não realização da avaliação foram 50% por 

falta de tempo e falta de espaço, 33% por 

faltar equipamentos e 83% por excesso de 

alunos.  

 
 

 
Já a Figura 2 mostra como os professores 

trabalham o Desenvolvimento Motor em suas 

aulas, sendo que 38% dos professores 

trabalham o corpo como todo através das 

mudanças de comportamento relacionado à 

idade, tanto na postura quanto no movimento.  

Verificou-se ainda que 25% dos professores 

trabalham o andar, correr, saltar, pular, dentre 

outras e 25% trabalham todos os movimentos 

motores de coordenação motora fina e a 

rudimentar como base da iniciação de uma 

criança. 6% dos participantes desse estudo 

trabalham com jogos e brincadeiras 

orientados, definidos e planejados. 

CONCLUSÃO 
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Percebe-se que através das aulas de Educação 

Física Escolar, o professor tem um papel de 

grande importância para trabalhar o 

desenvolvimento motor das crianças nos anos 

iniciais, incluindo em suas aulas as 

habilidades motoras fundamentais, tais como, 

como saltar, correr, chutar, arremessar, 

receber, entre outras. O professor deve 

organizar as atividades de forma que as 

habilidades motoras sejam adquiridas e 

refinadas de acordo com o esperado para a 

faixa etária da criança. Para que o 

desenvolvimento pleno seja alcançado, essas 

atividades devem ser estruturadas e 

organizadas. Com base, nos resultados 

obtidos a maioria dos professores fazem a 

avaliação do Desenvolvimento Motor em suas 

aulas e a fazem por meio da observação. Os 

que não fazem a avaliação afirmam que não 

realizam por excesso de alunos. A maioria 

afirmou que aplica a prática do 

desenvolvimento motor em suas aulas em 

trabalhos com o corpo como o todo através 

das mudanças de comportamento relacionado 

a idade, tanto na postura quanto no 

movimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A educação física na fase infantil é muito 

importante para alcançar o desenvolvimento 

motor e eficácia desejável da criança” 

(NANNI, 1998). Segundo Assis (2012) o 

profissional de educação física tem papel 

fundamental perante as habilidades motoras 

das crianças, pois ele tem o poder de observar 

e de avaliar se elas possuem problemas com 

essas habilidades, podendo até influenciar na 

melhora desse processo de desenvolvimento. 

De acordo com Almeida (2003) a 

manifestação psicomotora tem valor 

simbólico e está ligada a mente da criança, 

essas manifestações podem ser estimuladas 

por exercícios motores de forma 

“intencional”, que serão dirigidos e aplicados 

a essa ordem. Pode-se concluir que a escola é 

a melhor e mais indicada para oferecer o 

desenvolvimento motor através do brincar, 

uma vez que o brincar é um dos melhores 

métodos que se tem para o desenvolvimento 

(GALLAHU; OZMUN, 2002), esta contribui 

nas habilidades motoras das crianças em fase 

inicial, e contribui durante o processo. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a 

importância das aulas de educação física para 

o desenvolvimento motor. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa é um estudo descritivo de 

análise qualitativa. A amostra foi composta 

por quatro professores de EDF de escolas 

estaduais, sendo três de Unaí-MG e um de 

Dom Bosco-MG. O estudo levantou dados 

para questionar as contribuições da educação 

física para o desenvolvimento motor através 

de um questionário semiestruturado com sete 

questões.  

 

RESULTADOS 

 

O quadro 1 e o quadro 2 mostram as respostas 

dos professores (P1=professor 1; 

P2=professor 2; P3=professor 3; 

P4=professor 4.) sobre o desenvolvimento 

motor das habilidades básicas fundamentais e 

as dificuldades nas atividades propostas e o 

meio utilizado para que essa criança possa 

melhorar seu desenvolvimento motor. 

 

 

 
 

A figura 1 mostra que 90% dos professores 

trabalham com atividades de pular corda, 

queimada, futsal, morto vivo, entre outras e 

10% trabalham somente atividades esportivas. 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluiu- se que os professores do presente 

estudo têm o conhecimento parcial sobre o 

desenvolvimento motor, porém deveriam se 

aprofundar neste conteúdo para melhor 

utilizá-lo em suas aulas. 
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INTRODUÇÃO 
 

A obesidade está se tornando uma doença 

epidêmica e crônica, pois está sofrendo um 

grande aumento nas últimas décadas de escala 

mundial, estando relacionados a maus hábitos, 

fatores genéticos e ambientais (GUEDES, 

1997). A obesidade e definida como excesso 

de gordura acumulado no corpo, quase sempre 

devido ao excesso de alimentos com alto valor 

calórico e a falta da prática de atividade física, 

esse problema é visto na sociedade como uma 

preocupação por desenvolver várias doenças 

crônicas que os atingem (OLIVEIRA, 2008).  

Em crianças e adolescentes é causada pelo 

sedentarismo ligado aos jogos eletrônicos, 

televisão, internet, vídeo games e alimentação 

incorreta (ANDERSEN et al,1998 apud 

PIMENTA, 2001). As crianças de hoje em dia 

ignoram a prática de atividades físicas 

substituindo-as por brinquedos e jogos 

eletrônicos. Com o aumento da tecnologia as 

crianças e adolescentes gastam seu maior 

tempo no sedentarismo (MELO; LUFT; 

MEYER, 2010). A prevenção da obesidade se 

dar pelo baixo consumo de alimentos de 

grande valor calórico e baixo valor nutricional 

e a prática de atividade física, um grande 

exemplo de alimentos com alto valor calórico 

são os fast-food, como por exemplo: 

hamburguês, pizzas, cachorro quente, etc. As 

famílias devem habituar-se a compra de 

alimentos saudáveis e à prática de atividades 

físicas (SANCHO, 2006). 

 

 

OBJETIVO 
Análise do Índice de massa corporal (IMC) 

através do estudo de caso do percentual de 

crianças saudáveis e obesas em um projeto 

realizado na cidade de Unaí-MG. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostra foi constituída por 30 crianças, 

entre 7 e 14 anos, matriculados no ensino 

fundamental, que participam do projeto 

Criança Cidadã do Futuro, projeto realizado 

pela FACTU na cidade de Unaí-MG. Os 

critérios de inclusão para a participação 

voluntariamente da pesquisa foram que, os 

alunos deveriam estar presentes no dia da 

coleta dos dados e na realização do 

questionário. A metodologia foi aplicada de 

acordo com o IMC, que serve para avaliar o 

peso do indivíduo em relação à sua altura e 

assim indicar se está dentro do peso ideal, 

acima ou abaixo do peso desejado e um 

questionário de múltipla escolha em crianças 

de 7 a 14 anos. Após a aplicação do 

pesquisador, caso a criança não tivesse 

entendido o que foi exposto no questionário 

será explicado até o entendimento por parte do 

indivíduo. Essa análise ocorreu para analisar o 

percentual de crianças obesas e saudáveis.  

 

RESULTADOS 
 

 A figura 1 apresenta a classificação do IMC 

dos 30 alunos, meninos e meninas. Observa-

se que as meninas apresentam menor taxa de 

obesidade em relação aos meninos, sendo que 

56,2% dos meninos apresentam sobrepeso, já 

as meninas apenas 28,6%. 

 

 
 

A figura 2 mostra os resultados do 

questionário aplicado aos alunos. Em relação 

aos meninos, pode-se observar que todos 

praticam atividades físicas, 87,5% dá 

preferência ao futebol e 12,5% para outras 

brincadeiras. Na primeira questão 12,5% 

praticam atividade física uma vez por semana, 

75% duas vezes por semana, 6,25% três vezes 

na semana e 6,25% todos os dias. Na segunda 

questão quanto à duração do tempo, 6,25% 

responderam que praticam atividade física por 

40 minutos, 87,5% por uma hora e 6,25% mais 

de uma hora. Na 3 questão 62,5% dos meninos 

disseram que seus pais não praticam atividade 

e 37,5% praticam algum tipo de atividade 

física. Na quarta questão, 75% deles relataram 
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ser influenciados pelos pais a fazerem 

atividades e outros 25% relatam não ter 

qualquer incentivo. 

Em relação às meninas foi possível observar 

que 100% delas praticam atividades físicas e 

todas dão preferência à queimada. Na primeira 

questão 57,12% disseram que fazem 

atividades físicas duas vezes por semana, 

21,44% duas vezes na semana e 21,44% todos 

os dias. Na segunda questão 7,14% relatam 

que suas atividades têm duração de 20 

minutos, 7,14% duração de 30 minutos, 

14,28%% duração de 40 minutos, 42,84% 

duração de uma hora e 14,28% relataram 

praticar por mais de uma hora. Na terceira 

questão 71,44% disseram que seus pais não 

praticam atividades físicas e 28,56 dissera, 

que sim. Na quarta questão 92,82% das 

meninas afirmaram que seus pais as 

incentivam praticarem alguma atividade e 

7,14% que não. 

 
Figura 2 Resultados em percentual das respostas do 

questionário    

 
 

CONCLUSÃO 
 

 Concluiu- se que através do questionário e de 

dados coletados (IMC) junto aos participantes 

do projeto, que a taxa de sobrepeso entre eles 

é alta tendo maior prevalência entre os 

meninos. Analisando o questionário aplicado 

aos alunos observamos que as meninas 

praticam atividade física com maior 

frequência e duração se comparado aos 

meninos, podemos observar que o incentivo à 

prática de atividade por parte dos pais deixa a 

desejar em relação aos meninos, fato esse que 

pode ter grande influência na taxa de 

sobrepeso sobre as crianças e adolescentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se ouve falar em flexibilidade física, 

pensa-se em movimentos perfeitos realizados 

por acrobatas, ginastas e etc., porém a 

flexibilidade não se trata apenas da perfeição 

flexível, trata-se da facilidade que o indivíduo 

possui de se dobrar com facilidade sem causar 

prejuízo a si próprio. Bagrichevsky (2002) 

define a flexibilidade como mobilidade das 

articulações, liberdade de movimento, ou 

amplitude de movimento angular de uma 

articulação ou de um grupo de articulações. 

Flexibilidade é a capacidade motora que se 

origina pela genética e pelo ambiente, sendo 

que o ambiente diz respeito aos exercícios e 

também ao estilo de vida. A flexibilidade pode 

ser descrita pelo maior alcance possível de 

movimento de um grupo músculo – articular, 

sem que isso provoque lesões ao indivíduo 

(THEODORO; SALVE, 2005). A 

flexibilidade é um importante componente da 

aptidão física relacionada à saúde, ela resulta 

da capacidade da elasticidade que é 

demonstrada pelos músculos e tecidos 

conectivos em combinação com a mobilidade 

articular. Tem se associado níveis adequados 

de flexibilidade à prevenção nos problemas 

posturais, a menores incidências de lesões, 

especificamente, na região lombar e dorsal 

(MINATTO et al, 2010). A Educação Física 

Escolar é muito importante no processo de 

incorporação de atividades físicas na vida de 

um indivíduo, inclusive atividades que 

desenvolvam a flexibilidade nos alunos. De 

acordo com Betti e Zulliani (2002, p. 75) “é 

tarefa da Educação Física, preparar o aluno 

para ser um praticante lúcido e ativo”, por isso 

é importante que o profissional de Educação 

Física prepare uma boa aula, para dessa forma 

atender às necessidades dos alunos. 

 

OBJETIVO 

 

O presente estudo avaliou o nível de 

flexibilidade de meninos e meninas de 

determinada escola de Unaí-MG, e comparou 

os resultados entre os sexos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo foi uma pesquisa transversal de 

caráter descritivo de análise quantitativa. 

Participaram deste estudo 22 crianças, 11 

indivíduos do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino, com a faixa etária de 7 (sete) a 9 

(nove) anos de idade, matriculados na rede 

regular de ensino do nível fundamental de 

uma determinada escola da cidade de Unaí – 

MG. Foram verificadas as seguintes variáveis: 

peso, idade, estatura, IMC (Índice de Massa 

Corporal) e flexibilidade dos alunos. Para 

obtenção da flexibilidade foi utilizado o teste 

de sentar e alcançar, em que o aluno deve 

sentar e inclinar-se projetando para frente, 

com os joelhos totalmente estendido, deslizar 

os dedos ao longo da régua até onde for 

possível. Este procedimento foi realizado por 

três vezes, e o maior resultado será o índice de 

flexibilidade. Os dados foram expressos em 

média ± desvio padrão e analisados e 

percentuais a fim de melhor visualização dos 

resultados. 

 

RESULTADOS 

 

A tabela 1 mostra que quando comparadas por 

sexo as variáveis peso, altura, IMC e 

flexibilidade não mostraram diferenças 

significativas. 

 
Tabela1. Caracterização da amostra 

 
 

No gráfico1 pode-se observar que somente o 

sexo feminino houve classificação de magreza 

e somente no sexo masculino houve 

classificação de obesidade. 

A maioria da amostra se caracterizou como 

eutrófica sendo 54,5% do sexo feminino e 

45,5% do sexo masculino. 

Gráfico1. Comparação por sexo do Índice de 

massa corporal (IMC) 
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No gráfico2 pode-se observar que a maioria 

da amostra obteve flexibilidade classificada 

no nível muito bom, sendo 36,4% do sexo 

feminino e 45,5% do sexo masculino. 

Somente no sexo feminino houve 

classificação de flexibilidade nos níveis muito 

fraco e fraco, porém houve também 

classificação no nível de excelência. 

 
Gráfico 2. Comparação por sexo do nível de 

flexibilidade(cm) 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Com os resultados encontrados, conclui-se 

que os níveis de flexibilidade, assim como as 

variáveis peso, altura e IMC encontrados nos 

estudantes não tiveram diferenças 

significativas entre os sexos. 

Com relação ao IMC os indivíduos se 

caracterizaram como eutróficos e na 

flexibilidade foram classificados no nível 

muito bom. 
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INTRODUÇÃO 
 

A obesidade pode ser definida como o 

acúmulo de tecido adiposo no corpo do 

indivíduo, provocada por um desequilíbrio 

nutricional, sendo que os fatores ambientais 

possuem grande influência no ganho de peso 

do indivíduo (SBP, 2012). Na atualidade, a 

obesidade é considerada um problema grave 

de saúde pública, porém ela não se restringe 

unicamente à população adulta, pois nas 

últimas décadas houve um crescimento da 

obesidade na população jovem 

(GIUGLIANO; CARNEIRO, 2004). A 

prática regular de Atividade Física, pode 

surgir como uma excelente forma de 

prevenção e tratamento contra a obesidade, 

pois através desta prática pode-se ocorrer a 

melhora do humor, o que atua combatendo a 

ansiedade e a depressão, além do que a 

atividade física aliada a uma dieta orientada 

atua na perda de gordura, aumentando a massa 

muscular e contribuindo para a melhor 

distribuição do peso corporal (CHIAPETTI, 

2013). 

 

OBJETIVO 
 

O presente trabalho busca analisar o IMC 

(Índice de Massa Corporal) e a classificação 

do nível desse índice, em escolares de ambos 

os sexos, com faixa etária entre os 7 e 14 anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A amostra deste estudo foi composta por 35 

crianças entre 7 e 14 anos, sendo 19 do sexo 

masculino e 16 do feminino. Ambos 

matriculados e assíduos no ambiente escolar, 

todos praticantes de atividades físicas 

oferecidas pelo corpo docente. A coleta de 

dados foi realizada em dois ambientes, sendo 

escola pública da cidade de Unaí-MG, e 

projeto realizado e mantido pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia de Unaí. Os critérios de 

inclusão na participação dos voluntários na 

pesquisa foi que os dispostos deveriam estar 

presentes na data da coleta de dados. Foram 

coletados o peso e estatura para o cálculo do 

IMC (QUEIROS, 2005 apud ADOLPHE 

QUETELET, 1832), Teste de arremesso 

(PROESP, 2016). Como fundamentação 

teórica foi utilizado o manual de testes e 

avaliação versão 2016, obedecendo todos os 

critérios de coletas de dados e protocolos de 

avaliação, os dados coletados foram utilizados 

afim de comparação do nível de obesidade 

entre os escolares, sendo utilizado método 

Percentil e Score-z segundo OMS. 

 

 
 

 

 

 
Figura1. Classificação do índice de Massa Corporal 

 
 

RESULTADOS 
 

Observou-se que todas as crianças analisadas, 

de ambos os sexos estão em sua estatura ideal 

para idade, sendo que em modo geral, 71% 

obtiveram resultado de eutrofia, 17% 

apresentaram obesidade, 6% sobrepeso, 3% 

magreza e 3% obesidade grave. Pode-se 

constatar que as crianças do sexo feminino 

apresentam ligeiramente melhor condição 

física e nutricional. 

 

 
CONCLUSÃO 
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Concluiu- se que as meninas desta amostra 

possuem o peso corporal e a altura superior se 

comparada aos meninos, estes possuem um 

IMC maior, inclusive com uma maior 

prevalência de sobrepeso. 
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Palavras-chave: Idoso. Independência funcional. Qualidade de vida. 

 

No contexto atual, as políticas públicas voltadas ao idoso baseiam-se na busca de um 

envelhecimento ativo, em que a pessoa idosa e reconhecida como um ser que sofre perdas 

fisiológicas, biológicas e psicológicas, porém mantem sua capacidade de comandar sua vida e 

realizar suas tarefas e necessidades básicas, e que merece respeito como todo ser humano. A 

manutenção dessa independência do idoso se faz essencial para que esse envelhecimento ativo 

seja alcançado. (RIBEIRO, 2014). Com isso surgiu a necessidade de avaliar o nível de 

independência funcional do idoso e como essa interfere na sua qualidade de vida. A realização 

desta pesquisa justifica-se por além das considerações já feitas sobre o idoso, e sua 

independência funcional, nota-se um aumento crescente da população idosa em relação às 

outras faixas etárias. E que apesar das perdas sofridas durante o processo de envelhecimento; 

muitos se mantêm saudáveis e capazes de comandar e gerir sua própria vida. O envelhecimento 

pode ser definido como um conjunto de acontecimentos dinâmico e progressivo que ocorre em 

todo ser humano a partir do seu nascimento, acontece uma diversidade de modificações 

alterando a capacidade funcional do indivíduo tornando-o mais suscetível a agravos e doenças 

as quais podem levar à morte, cada indivíduo percebe o envelhecimento de uma maneira, sendo 

assim um conceito diversificado. Para alguns pode ser considerado uma etapa de perda da 

capacidade de executar as atividades diárias, para outros colocam um momento na vida do ser 

humano onde ele apresenta-se cada vez mais frágil e dependente da família, ou ainda um 

momento de plenitude onde a pessoa e possuidora de uma enorme carga de sabedoria, 

tranquilidade e valores menos complexos sobre a vida. Para o idoso sua qualidade de vida está 

ligada diretamente a sua capacidade de garantir durante o processo de envelhecimento a sua 

independência. Sendo o medo desses que a velhice lhes torne pessoas dependentes. 

(BEZERRA, 2012). Para se considerar o idoso como saudável faz-se necessário uma avaliação 

não apenas da ausência de patologias, como também uma satisfação quanto a sua capacidade 

funcional (JUNIOR et al, 2016). Trata-se de pesquisa de campo qualitativa de abordagem 

exploratória e bibliográfica, a ser realizada com idosos atendidos pela estratégia de saúde da 

família do bairro Bela Vista, através de questionário e das escalas de Katz e de Lawton para a 

avaliação da independência funcional desses idosos. 
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Palavras chave: Nutrizes. Amamentação em público. Direito da mãe e do bebê. 

 

A amamentação constitui o meio de alimentação mais utilizado pelos bebês desde os primórdios 

da existência humana, e ainda hoje é vista com preconceitos de diversas esferas. Este estudo 

tem como objetivo geral conhecer a experiência de nutrizes atendidas em uma ESF do 

município de Unaí acerca da amamentação em público e se justifica pela necessidade de 

estimular o reconhecimento acerca da importância da amamentação seja ela em público ou não. 

Os enfermeiros têm papel fundamental nesse sentido, pois, cabe a eles, assim como os demais 

profissionais de saúde, propagarem o conhecimento sobre o assunto e fazer com que as pessoas 

possam refletir sobre as formas de intervenção relacionadas ao ato de amamentar em público. 

A amamentação assim como a gestação é um advento natural e biológico mediado pela cultura 

e de acordo com o contexto histórico ele sofre adaptações. Os tabus que envolvem a 

amamentação estão presentes na sociedade desde o começo da civilização, e são passados de 

geração a geração. O que determina a tomada de decisão da mulher sobre amamentar ou não o 

seu bebê depende da importância atribuída a esta prática, que frequentemente é fundamentada 

nas informações repassadas culturalmente e influenciada pelas heranças familiares e sociais. 

(ARAÚJO, 2014). Dentre os tabus que cercam a amamentação faz-se necessário discorrer a 

respeito de uma cultura que mais interfere no aleitamento, que é a exposição do seio materno 

durante a lactação. Esse julga-se o mais relevante dos tabus, pois geram nas mulheres 

sentimento de impotência, constrangimentos e julgamento das pessoas que estão à sua volta 

esse fato se intensifica quando essa prática acontece em um local público (GOMES 2017). Em 

meio a tantas represálias, mulheres de diversas partes do Brasil e do mundo resolveram se unir 

em prol de que o aleitamento materno aconteça em qualquer espaço, seja ele público ou não, 

com isso deu-se início aos chamados “Mamaços”. (GOMES, 2017). É importante ressaltar que 

a amamentação é direito tanto da mulher quanto de seu filho aos quais ambos não podem ser 

privados. Trata-se de pesquisa de campo, com abordagem qualitativa de caráter exploratório. A 

coleta de dados será realizada no mês de setembro de 2018, através de entrevista 

semiestruturada sobre o sentimento das mães ao amamentar em público, o universo de pesquisa 

será uma ESF do município de Unaí, a amostra dessa pesquisa será composta por 10 mulheres 

nutrizes que já tenham amamentado seu filho em público. Para a análise dos dados será 

realizada a distribuição dos dados coletados através de categorias para facilitar o entendimento. 
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Saúde Pública. 

 

INTRODUÇÃO 

A hanseníase é uma doença infecto contagiosa 

de evolução crônica. Apesar de ser uma das 

enfermidades mais antigas, ainda hoje 

representa um grave problema de saúde 

pública no Brasil. (NASCIMENTO; et al, 

2011).   

Este trabalho, desenvolvido na disciplina de 

Epidemiologia do curso de Enfermagem, teve 

como objetivo investigar a incidência de casos 

de hanseníase na microrregião de saúde de 

Unaí/MG, no período entre 2016 e 2017. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As principais manifestações da patologia 

ocorrem principalmente, por lesões cutâneas 

com diminuição da sensibilidade térmica, 

dolorosa e tátil; possuindo um alto potencial 

incapacitante devido ao poder imunogênico 

do microorganismoM.leprae. (BRASIL, 

2010). 

 

METODOLOGIA 

Este artigo, de abordagem quantitativa, foi 

construído através de pesquisa bibliográfica e 

documental, tendo os dados sido coletados na 

Gerência Regional de Saúde (GRS) de Unaí, 

no mês de novembro/2017. A GRS é 

responsável pela consolidação dos dados 

referentes à doença em 12 municípios da 

região Noroeste de Minas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados do estudo apontam que no período 

compreendido entre 2016 e 2017, foram 83 

casos notificados com a doença na 

microrregião de Unaí MG. Nesse período o 

município de Unaí foi o município com o 

maior número de casos de hanseníase, 

seguido pelo município de Paracatu-MG. 

Destaca-se também que na região Noroeste 

estes dois municípios são os que possuem 

maior número de habitantes. Em 2016, não 

foram notificados casos em Chapada Gaúcha 

tendo apenas um caso sido notificado em 

2017. Assim, esse município destacou-se 

como o que menos casos notificou no período. 

Na maioria das cidades os casos notificados 

diminuíram em 2017 quando comparado com 

o ano anterior. 

 

Gráfico 1: Número de Casos Notíficados de 

Hanseniase na Microrregião de Unaí MG 

nos Anos 2016 e 2017 

 
Fonte: Dados de notificações de casos de 

hanseníase (GRS-Unaí), 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os dados encontrados percebe-se 

que a hanseníase mantém uma endemicidade 

constante na região Noroeste de Minas Gerais. 

Mas, o fato de não haver uma epidemia pode 

demonstrar uma falha nos aspectos 

preventivos. Desta forma, há a necessidade de 

buscar novas estratégias de controle e 

prevenção para erradicação da doença.  
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SÍNDROME DE DOWN: PERCEPÇÃO DAS MÃES ACERCA DO CRESCIMENTO 

E DESENVOLVIMENTO DE SEUS FILHOS  

 

SILVA, Elen pinheiro da373 

MOTA, Luciene Lourenço374 

NEVES³, Dêner375 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Percepção. Desenvolvimento.  

 

A Síndrome de Down é considerada como um erro genético no qual as crianças nascem com 

características específicas. Normalmente os seres humanos contêm 46 cromossomos em suas 

células, mas na Síndrome de Down são 47 cromossomos presentes nas células, há um 

cromossomo extra que se liga ao par 21. O objetivo geral deste projeto de TCC é identificar a 

percepção de mães de crianças com Síndrome de Down acerca do processo de crescimento e 

desenvolvimento de seus filhos. O conhecimento acerca da Síndrome é um grande aliado para 

àqueles que convivem com os portadores, contribuindo para melhor entendimento sobre o 

processo de desenvolvimento e podendo facilitar nos desafios encontrados no dia a dia. O termo 

Síndrome de Down é dado em homenagem ao primeiro médico que a descreveu em 1866, sendo 

considerada uma alteração genética, caracterizada por deficiência mental e traços fisionômicos 

específicos (PUESCHEL, 2007). Busca-se averiguar neste trabalho a percepção de mães de 

crianças com Síndrome de Down acerca do seu crescimento e desenvolvimento. Trata-se de 

uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa de caráter exploratório. Para a obtenção de 

informações será aplicado um questionário a 15 mães de crianças com Síndrome de Down 

atendidas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município de Buritis-

MG no ano de 2018. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL – UM ESTUDO DE CASO 

 

CASTRO, Kadídia B.376 

FERREIRA, Valkíria377 

MACHADO, Eliene378 

NERY, Diego379 

PIO, Marcelo380 

MOTA, Luciene L381 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Cuidados de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

Estudo de caso realizado com paciente do sexo masculino portador de hipertensão arterial, no 

município de Buritis-MG, cujo objetivo foi estabelecer um programa de cuidados de 

enfermagem junto ao cliente com hipertensão. A pesquisa qualitativa ocorreu por meio de 

entrevista realizada no dia 09/11/2017, na residência do cliente.  

 

ESTUDO DE CASO 

M. P. C. 54 anos, residente em Buritis-MG, natural de Unaí, sexo masculino, casado, pedreiro, 

católico, ensino fundamental incompleto. Portador de Hipertensão Arterial. Faz uso diário de 

Enalapril (2 vezes ao dia), Metildopa (1cp. à noite), e AAS (1 cp. ao dia), para controle da 

doença. Não realiza aferição da pressão com frequência, relata ir ao médico apenas quando se 

sente doente. Relato verbal de insônia. Residem quatro pessoas no domicílio. Renda familiar 

proveniente do trabalho do paciente. Eliminações fisiológicas normais, relata ingerir grandes 

quantidades alimentares. O paciente apresenta boa comunicação, deambulação normal, pressão 

arterial: 140X70mmHg, pulso: 88bpm, respiração 20rpm, Ta: 36,5°C. Visivelmente acima do 

peso, com roupas limpas, expressão facial cansada, aparenta ser mais velho do que a idade 

relatada, ausência de edemas ou fraturas pelo corpo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força 

proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto mais sangue for bombeado pelo coração por 

minuto, maior será o valor da pressão arterial. Ela é responsável por cerca de 25 e 40% da 

etiologia multifatorial da cardiopatia isquêmica e dos acidentes vasculares cerebrais, 

respectivamente. A multiplicidade de consequências coloca a hipertensão arterial na origem das 

doenças cardiovasculares e, portanto, é caracterizada como uma das causas de maior redução 

da qualidade e expectativa de vida das pessoas. (AZEREDO et al, 2013). 

 

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico de Enfermagem (DIAG) I: Débito cardíaco diminuído relacionado ao volume 

sistólico alterado evidenciado por hipertensão arterial. Resultado esperado (RE): Espera-se que 

o paciente reestabeleça o débito cardíaco em até 10 dias e não desenvolverá arritmias. 

Intervenções de Enfermagem (INT): Orientar quanto às modificações de estilo de vida, verificar 

sinais vitais de 6/6h, reforçar terapia com atividades físicas. DIAG. II: Insônia relacionada a 

desconforto físico, evidenciada por relato verbal de falta de sono. RE: Espera-se que o paciente 
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reestabeleça o padrão de sono a partir de hoje. INT: Auxiliar a identificar o que interrompe o 

sono, orientar sobre a importância de um horário fixo para dormir, indicar ao paciente práticas 

de exercícios para o relaxamento. DIAG. III: Fadiga relacionada privação de sono evidenciada 

por padrão de sono não restaurador. RE: Espera-se que o paciente reestabeleça o padrão de sono 

em até uma semana. INT: Orientar ao paciente que não utilize substâncias energéticas no 

período da noite. DIAG. IV: Sobrepeso relacionado a tamanhos das porções maiores que os 

recomendados evidenciados por aparente excesso de peso.  RE: Espera-se que o paciente 

apresente queda de peso em até 30 dias. INT: Orientar ao cliente a ingesta de quantidade de 

nutrientes adequados, incentivar ao cliente a prática de atividades físicas. 
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A PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE AGRONOMIA ACERCA DA 

TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO DA HANTAVIROSE 

 

MACIEL, Ednalda Gonçalves382 

BARBOSA, Laura Eloi Soares383 

ASSUNÇÃO, Marilia Aparecida de Castro384 

SILVA, Valquiria Soares da385 

MARTINS, Nathália Oliveira386 

 

Palavras-chave: Hantavirose. Acadêmico. Percepção. 

 

APRESENTAÇÃO: As zoonoses são enfermidades naturalmente transmissíveis entre os 

animais e o homem, representando uma importante ameaça à saúde e ao bem-estar da 

população. Apesar do progresso das medidas de controle e da cobertura com serviços de saúde, 

essas doenças continuam registrando altas taxas de ocorrência nas zonas urbanas e rurais. A 

Hantavirose é uma zoonose, causada por vírus da família Bunyaviridae, do gênero Hantavirus. 

É uma doença profunda e de característica intensa, e pode ser manifestada por duas síndromes 

diferentes: a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR) e síndrome cardiopulmonar por 

Hantavirus (SCPH). A síndrome cardiopulmonar pelo hantavírus teve causa hospitalar desde 

1993, e está distribuída em vários países do continente Americano, até mesmo no Brasil. Os 

roedores estão presentes em paióis de fazendas, galpões com armazenamento de alimentos e 

rações, casas perto de matas, e também lugares com entulhos e lixos. Sua transmissão ocorre 

por meio da inalação dos vírus que estão na saliva, fezes, e urina desses roedores (FERREIRA, 

2003). PROBLEMA DE PESQUISA: No Brasil, a Hantavirose acometeu indivíduos ligados 

à atividade rural, estudos epidemiológicos mostram que as circunstâncias e os fatores 

determinantes para a ocorrência da doença estão intimamente relacionados ao comportamento 

do trabalhador, incluindo assim engenheiros agrônomos, médicos veterinários, geólogos, 

biólogos, fazendeiros, trabalhadores da construção civil de zonas rurais, em virtude disso este 

estudo procura identificar essa relação e exposição, conhecimento e prevenção dessa zoonose. 

(FERREIRA, 2003).  Em virtude do exposto, esta pesquisa busca responder ao seguinte 

problema de pesquisa: os acadêmicos de agronomia conhecem as formas de contágio e 

prevenção da doença de hantavirose? JUSTIFICATIVA: A realização desta pesquisa se dá 

pela necessidade de verificar o conhecimento dos acadêmicos de agronomia sobre as formas de 

transmissão e prevenção da doença da hantavirose. A escolha do tema ocorreu devido à 

necessidade de investigar os conhecimentos desses acadêmicos acerca da doença, já que eles 

estão mais ligados ao meio rural, estando então mais propensos ao contágio da doença. Desse 

modo, esta pesquisa busca contribuir para a conscientização dos acadêmicos e trabalhadores 

rurais acerca da importância das medidas de prevenção da hantavirose. OBJETIVO GERAL: 

Identificar a percepção do acadêmico de agronomia acerca das formas de transmissão e 

prevenção da hantavirose. METODOLOGIA: A coleta de dados será realizada na instituição 

privada de ensino superior Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unaí-FACTU. Os 

acadêmicos participantes da pesquisa correspondem a cerca de 40 alunos escolhidos 

aleatoriamente, sendo a coleta de dados realizada com os alunos presentes em sala de aula. Os 

mesmos estarão divididos com base no período acadêmico em que se encontram, sendo o 

questionário a forma metodológica usada em todos os grupos.  
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DA AGRONOMIA ACERCA DA FEBRE 

AMARELA 
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Palavras-chave: Febre Amarela. Acadêmico. Percepção. 

 

O presente projeto de pesquisa realizará uma investigação sobre a percepção dos alunos do 

curso de agronomia acerca da transmissão e prevenção da febre amarela. Esses alunos se 

destinam a exercer suas funções nas zonas rurais e silvestres, logo há possibilidade de 

contaminação com esta doença. A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda 

transmitida pelos mosquitos vetores possuindo dois tipos de ciclos: urbano e silvestre, 

respectivamente causada pelo Aedes aegypti,Haemagoguse Sabethes. O seu último caso 

confirmado do seu ciclo urbano no Brasil foi em 1942 e desde então sua transmissão ocorre por 

meio do seu ciclo silvestre tendo o hospedeiro principal os primatas (macacos). Tendo a sua 

transmissão apenas pela picada destes vetores. (VASCONCELOS, 2003). A febre amarela de 

forma grave caracteriza-se clinicamente manifestações de insuficiência hepática e renal, 

geralmente as primeiras manifestações são hiperpirexia, cefaleia, astenia, calafrios, dor 

muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias, em 1937 surgiu sua forma de prevenção 

tendo 100% de eficácia, sendo ela a vacinação, feita a partir de vírus atenuados cultivadas em 

ovos embrionados de galinhas. Em virtude do exposto a presente pesquisa busca a responder 

ao seguinte problema de pesquisa: Os acadêmicos de agronomia conhecem as formas de 

prevenção e transmissão da febre amarela? A ideia surgiu a partir da epidemia em cidades 

próximas a Unaí-MG, no ano de 2018. O projeto com o tema que se propõe aqui, deverá 

apresentar para os alunos uma visão ampla da importância da imunização e propagação da Febre 

Amarela fornecidas pelo governo, são concebidas pelas Unidades Básicas de Saúde e a 

diligência em se prevenir contra esta doença em razão de os profissionais de agronomia visam 

trabalhar em setores rurais. Identificar a percepção dos acadêmicos do curso de agronomia 

acerca das formas de transmissão e prevenção da febre amarela. As pesquisas serão realizadas 

através das ferramentas de pesquisa Google, Scielo e Secretaria Estadual de Saúde de Minas 

Gerais, e por aplicação de questionário para a coleta de dados no curso de Agronomia da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. A população que será estudada corresponde a 40 

acadêmicos do curso de Agronomia, homens e mulheres, independe de cor, tamanho e faixa 

etária limitada, que esteja matriculada na Faculdade, que seja de forma voluntária ao assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE AGRONOMIA ACERCA DA DOENÇA DE 

CHAGAS 
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Palavras-chave: Doença de Chagas. Acadêmico. Percepção. 

 

Este projeto busca analisar e demonstrar a percepção dos acadêmicos do curso de Agronomia 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí - FACTU, acerca da transmissão e prevenção 

da doença de Chagas, uma zoonose de grande importância no Brasil. A doença de Chagas foi 

descoberta pelo pesquisador Carlos Chagas em 1909 e é uma zoonose causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi, considera pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma infecção 

negligenciada. Tem como principal meio de transmissão a vetorial, realizada por meio do 

contato entre pele ou mucosa com as fezes contaminadas do barbeiro Triatomainfestans. A 

OMS estima que aproximadamente 8 milhões de indivíduos são acometidos por essa 

enfermidade em todo o mundo, sendo que a maioria se encontra na América Latina. No Brasil 

os casos mais proeminentes atualmente são os considerados crônicos nos quais os indivíduos 

adquiriram a doença nas décadas passadas por meio do contagio vetorial. (DIAS et al, 2016; 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2015). Essa doença por décadas esteve e ainda 

está principalmente ligada ao meio rural, onde o risco de contaminação ainda, segundo a 

literatura é maior.  Os estudantes de agronomia estão em contato frequente com o meio e a 

população rural, e constituem uma população com sério risco de contaminação.  Em virtude do 

exposto a presente pesquisa busca responder ao seguinte problema de pesquisa: Os acadêmicos 

de agronomia conhecem as formas de contágio da doença de Chagas? A doença de Chagas 

é uma zoonose característica de zona rural e a Agronomia é uma área em que os profissionais 

estão em contato diário com campo. Desde o curso o acadêmico já está inserido neste meio. 

Nesse sentido, pode-se vislumbrar a importância em investigar o conhecimento desses futuros 

profissionais a respeito das formas de transmissão desta zoonose, a fim de se otimizar a 

prevenção e de manter o controle, já existente desta doença. Este trabalho tem grande relevância 

para os acadêmicos na obtenção e o aprofundamento do conhecimento sobre a doença de 

Chagas, com especial enfoque nos modos de transmissão e prevenção desta zoonose. O objetivo 

principal é identificar a percepção dos acadêmicos do curso de agronomia acerca das formas de 

transmissão e prevenção da doença de Chagas. A coleta de dados será realizada na instituição 

privada de ensino superior Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unaí-FACTU. A população 

que participará da pesquisa será composta por aproximadamente 40 acadêmicos do curso de 

agronomia da FACTU. 
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A PERCEPÇÃO DAS MULHERES ACERCA DOS RISCOS E DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ABORTO INDUZIDO 
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Palavras-chave: Aborto. Riscos. Saúde. Mulheres. 

 

Este trabalho aborda a temática do aborto, o qual vem gerando assuntos polêmicos nos tempos 

atuais, através de marcos religiosos, sociais, jurídicos e da saúde. Este trabalho busca responder 

à seguinte problemática: Qual a opinião das mulheres sobre os riscos do aborto provocado e 

qual a representação do aborto para estas mulheres? Diante do exposto o objetivo geral deste 

projeto de pesquisa é identificar a percepção das mulheres acerca dos riscos e das 

representações sociais do aborto induzido. O interesse por este estudo surgiu mediante 

pesquisas sobre o tema despertando então a curiosidade de aprofundar mais sobre o assunto. 

Diante disso, este estudo tem enquanto relevância acadêmica e social, o intuito de desmitificar 

marcas acerca da prática do aborto. Quanto a etimologia da palavra Aborto, ab constitui-se 

“privação ” e ortus “nascimento”, ou seja, privação do nascimento. Perante o código civil (Lei 

10.406/2002) o nascituro (bebê no ventre da mãe) tem seus direitos, nos quais rege desde à sua 

fecundação. A comissão de seguridade social e família da câmara dos deputados aprovou em 

19 maio de 2010 o estatuto do nascituro (PL 478/2007), impedindo que as mulheres pratiquem 

em qualquer circunstância da gravidez, tornando rigorosas as penalidades para a mulher e a 

pessoa que comete tal procedimento. (SANTIAGO, s.d.). Segundo SILVA (2010), para 

descrever e estudar o tema é necessário distinguir os tipos de aborto, ou seja, ele pode ocorrer 

por diversas causas, sejam elas naturais ou induzidas. O papel da equipe de enfermagem frente 

ao abortamento dispõe-se de um acolhimento para as mulheres, deste modo o processo deve 

visar um planejamento familiar, sexual e reprodutivo, ofertando também um atendimento rico 

em informações e com qualidade.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.23). Trata-se de uma 

pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, dados serão coletados através de questionários. 

A coleta de dados será realizada no mês de setembro de 2018, o universo da pesquisa será em 

uma estratégia de saúde do município de Unaí–MG, a amostra será composta por 10 mulheres 

em idade fértil entre 18 e 40 anos. Para análise dos dados coletados serão distribuídos em 

quadros, tabelas e gráficos para um melhor entendimento. 
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Palavras-Chaves: Incidência. Câncer de 

mama. Brasil. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil registrou mais de cem mil óbitos por 

casos de câncer nos últimos anos, tendo como 

principal o câncer de mama. (BRASIL, 2016). 

Buscando contextualizar os conhecimentos da 

epidemiologia, este estudo tem como objetivo 

apresentar dados estatísticos do câncer de 

mama no Brasil em 2016, pelo INCA. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A incidência do câncer de mama sofreu um 

aumento considerável e por consequência, a 

mortalidade associada à neoplasia. O câncer 

de mama resulta da interação de fatores 

genéticos com estilo de vida, hábitos 

reprodutivos e meio ambiente. (BRASIL, 

2016). 

METODOLOGIA 

Este estudo é caracterizado como 

epidemiológico, descritivo e é uma pesquisa 

bibliográfica. Os dados analisados foram 

coletados do site do Instituto Nacional de 

Câncer. Os resultados foram consolidados em 

gráficos e confrontados com algumas 

literaturas nacionais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

GRÁFICO 1 - Estimativas para 2016 das 

taxas brutas de câncer de mama por estado – 

BRASIL 

 
Fonte: INCA, 2016 

Em 2016, pode-se analisar que os estados Rio 

de Janeiro (91,25), Rio Grande do Sul (90,2), 

São Paulo (69,7) e Distrito Federal (67,74) 

apresentam os maiores índices de câncer de 

mama por cada 100 mil mulheres, já os 

estados do Acre (19,06), Amapá (14,93) e 

Maranhão (19,3) apresentam os menores 

índices. 

GRÁFICO 2 - Estimativas para 2016 das 

taxas brutas de câncer de mama por regiões - 

BRASIL. 

 
Fonte: INCA, 2016. 

GRÁFICO 3 - Estimativa de casos novos de 

câncer de mama por estado em 2016 - 

BRASIL 

 
Fonte: INCA, 2016. 

Segundo o gráfico 2, as regiões que mais 

apresentam altas estimativas é região Sudeste 

(68,08) e Sul (74,3) e a região Norte (22,26) 

apresenta a menor estimativa.  

Analisando os gráficos e as estimativas 

populacionais é possível perceber que as 

regiões com maior taxa bruta são regiões 

muito populosas. 

Os estados de São Paulo (15570 CN), Rio 

Grande do Sul (5210 CN), Rio de Janeiro 

(8020 CN) e Minas Gerais (5160 CN) 

possuem as maiores estimativas de câncer de 

mama em 2016 e Amapá (50 CN), Roraima 

(50 CN) as menores estimativas no mesmo 

ano. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise dos dados sobre o câncer de 

mama, é possível afirmar que, detectar o 

câncer em estágio inicial influencia 

diretamente na redução ou extinção da 

neoplasia mamária. A mulher deve ficar 

atenta com a alteração nas mamas, realizando 

o exame de auto palpação e mamografia 

periodicamente. 
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Palavras-Chave: Empreendedorismo. Atendimento. Qualidade. 
 

O mercado de trabalho está exigente e busca, cada vez mais, profissionais qualificados, 

diferenciados e distintos com extenso conhecimento técnico. Profissionais e estudantes 

precisam focar não apenas em desenvolver habilidades específicas na área escolhida, mas ir 

além da formação acadêmica, os novos profissionais precisam ter conhecimento intenso na área 

de atuação, ter uma base cultural ampla e familiaridade com as modernas tecnologias, ou seja, 

precisam ter uma visão ampla e atuar de maneira empreendedor. As organizações estão 

procurando profissionais com alto gerenciamento, capacidade de se auto motivar, se cobrar e 

avaliar, capaz de realizar projetos, buscar e identificar soluções, mas também procuram 

profissionais que tenham adaptabilidade, domínio da tecnologia e foco nos resultados, as 

mudanças é uma das grandes certezas que se têm, por isso o profissional do futuro deve prevê-

las e antecipar-se, características estas de quem tem um perfil empreendedor. Os pedagogos de 

uma forma geral precisam ser empreendedores, pois é um profissional com conhecimentos que 

são indispensáveis à formação de pessoas, normalmente, são os precursores na formação de 

pessoas com iniciativa e criatividade, tendo em suas mãos o poder de despertar no próximo o 

desejo de fazer acontecer de forma diferente. Para Costa, Martins e Diesel (2015) os sujeitos 

com espírito empreendedor são aqueles que possuem em sua essência, anseio de fazer a 

diferença na sua comunidade, não são acomodados e estão em constante mudança para que 

ocorram transformações no seu contexto social. Diante deste contexto o presente trabalho tem 

como objetivo identificar o perfil empreendedor dos acadêmicos do curso de pedagogia da 

FACTU. Para tanto, a metodologia utilizada foi pesquisa em artigos e sites, para o 

desenvolvimento do trabalho. A primeira parte, descreve o empreendedorismo, características 

e perfil empreendedor evidenciando que ser empreendedor, acima de tudo, é uma necessidade 

de colocar em prática sua criatividade e ideias próprias. A segunda, discute sobre o pedagogo 

versus empreendedor, explicitando que ser pedagogo, não é tarefa fácil, demanda ter como 

perspectiva uma ação educativa pautada não no imediato nem na superficialidade, mas no 

embate, na ousadia, na criatividade para o enfretamento da realidade e o apontamento de novos 

caminhos a serem trilhados. Conclui-se que, o empreendedorismo na atualidade e 

principalmente no campo da pedagogia são questões de grande importância no quadro 

econômico/educacional na região em que está inserida e até mesmo no mundo globalizado. 

Sendo assim, sugere-se intensificação de práticas voltadas ao aperfeiçoamento empreendedor 

nesta localidade, privilegiando a formação de profissionais pedagogos e o desenvolvimento 

regional. 
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OS BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
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Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Reciclagem. Meio ambiente. 

 

A reciclagem é uma prática que vem sendo muito importante para a sustentabilidade, pois além 

de reduzir custos, diminui impactos ambientais. Ela consiste num processo para reaproveitar 

materiais que seriam descartados. Com a crescente industrialização, torna-se crescente também 

o consumo, com isso os resíduos se tornam um problema cada vez maior nas áreas urbanas, 

pois a maioria tem escassez de depósitos para esses resíduos, que acabam distribuídos em 

lugares inapropriados. (ÂNGULO; ZORDAN, 2018). Nos dias atuais, a reciclagem tem sido 

considerada uma das principais opções para se destinar os resíduos gerados pela humanidade. 

As indústrias juntamente com todos os seus processos têm movimentado e buscado meios de 

reaproveitar materiais, assim movimentando a economia do país. Diante disso a presente 

pesquisa consiste em responder a seguinte problemática: quais as ações, programas e 

contribuições em relação ao desenvolvimento sustentável? Tendo como objetivo geral: 

identificar os benefícios da reciclagem para o desenvolvimento sustentável. Como objetivos 

específicos têm-se os seguintes: abordar os benefícios da reciclagem para o desenvolvimento 

sustentável, conceituar o que é desenvolvimento sustentável, conceituar os que é reciclagem, 

identificar materiais que podem ser reciclados. O presente trabalho justifica-se que a reciclagem 

tem papel significativo para diminuir os impactos ambientais causados pelo homem, pois 

através dela pode-se aproveitar os dejetos liberados e fazer com que sejam reaproveitados de 

maneira sustentável. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho terá como base a 

pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa do tipo descritivo/exploratório, utilizar-se-á a 

abordagem qualitativa. O trabalho será dividido em duas partes de pesquisa. A primeira, 

apresentará o referencial teórico abordando a importância da reciclagem para o 

desenvolvimento sustentável. A segunda parte apresentará a pesquisa empírica, representada 

pela geração e análise dos dados. 

 

REFERÊNCIA 

 

ÂNGULO, Sérgio Cirelli; ZORDAN, Sérgio Eduardo. Desenvolvimento sustentável e a 

reciclagem de resíduos na construção civil. Tese de doutorado - PCC - Departamento 

Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica. São Paulo. Disponível em:< 

http://www.pedrasul.com.br/artigos/sustentabilidade.pdf>. Acesso em: 25 de mar. 2018. 

                                                           
408 Acadêmicas do sexto período do Curso de Pedagogia da FACTU. 
409 Professora orientadora. 
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A “Cultura da Violência” está bastante difundida nos dias de hoje sob muitas formas. O objetivo 

deste estudo é traçar um paralelo entre as religiões de inspiração cristã no Brasil e o papel delas 

no sentido de oposição à cultura da violência. Partiu-se da seguinte questão: A religião pode 

contribuir no sentido de oposição à cultura da violência? A constatação da necessidade de se 

ter e cultivar a religiosidade, sob risco de a sociedade perder o controle é uma realidade. Hoje 

em dia a “cultura da violência” ganhou novos contornos e novos objetivos, mas ainda assim 

manteve suas características principais: hoje a cultura da violência é utilizada nas massas, 

sendo, às vezes, vendida como um produto de entretenimento, estando presente em muitos 

lugares tais como jornais, revistas, cinema, internet. O que é religião? Segundo o Livro das 

Religiões: "Não existe uma definição simples de religião que expresse todas as suas dimensões. 

Abrangendo elementos espirituais, pessoais e sociais, é um fenômeno que aparece em todas as 

culturas, desde a Pré-história até os dias atuais, conforme evidenciado nas pinturas das cavernas, 

nos costumes funerários de nossos ancestrais distantes e na continua busca por um objetivo 

espiritual na vida." (VÁRIOS AUTORES, 2014). Durkheim (1989, p. 493), diz que "o fiel que 

comungou com o seu deus [...] é um homem que pode mais. Ele sente em si a força maior para 

suportar as dificuldades da existência para vencê-lo. "Em se tratando de superar o contexto da 

violência, ela (a religião), depura visões estereotipadas de determinadas situações e vivências, 

levando a pessoa a refletir sobre sua realidade e da sua importância na construção de um mundo 

melhor (KIEFER, 2018). A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Conclui-se que a 

religião pode contribuir no sentido de promover a paz entre as pessoas, em oposição à cultura 

da violência. 
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Palavras-chave: Criatividade. Trabalho Docente. Educação Infantil.  

 

Criatividade significa a aplicação de engenhosidade e imaginação para proporcionar uma 

nova ideia (CHIAVENATO, 2010). A humanidade encontra-se em um ritmo constantemente 

acelerado, com largos avanços tecnológicos e para sociedade atual é cada vez mais urgente o 

indivíduo desenvolver e utilizar estratégias que lhe possibilitem lidar com as novas 

exigências, especialmente do mercado de trabalho, como apontam Oliveira e Alencar (2012). 

É preciso que os docentes principalmente os que atuam na Educação Infantil estejam sempre 

inovando, buscando novos métodos e conceitos para melhor transmitir o conteúdo trabalhado. 

À vista disso, o referido trabalho se propõe a responder a seguinte problemática: Quais são 

os elementos que possibilitam e limitam a prática pedagógica criativa dos professores 

na Educação Infantil? Para responder tal questionamento, determinou-se como objetivo 

geral: identificar os elementos que possibilitam e limitam a prática pedagógica criativa de 

professores na Educação Infantil. Para simplificar o caminho até o objetivo geral, foram 

definidos como objetivos específicos: conceituar criatividade; investigar a importância da 

criatividade docente para a fundamentação da Educação Infantil. Este trabalho justifica-se, 

pois a escola tem papel fundamental para a formação e o desenvolvimento individual e social 

do aluno, aumentando ainda mais as capacidades criativas tanto do aluno quanto do professor. 

A metodologia utilizada no presente trabalho teve como base a pesquisa teórica, que norteou 

a construção do referencial teórico por meio da pesquisa bibliográfica, a pesquisa apresenta 

abordagem qualitativa e tipo exploratório. Conclui-se que cada criança tem suas próprias 

fontes de inspiração, que os ajudam a ser mais criativos desde pequenos, porém é a escola 

que tem a responsabilidade de apresentar aos estudantes novas possibilidades de desenvolver 

a criatividade, como por meio das variadas expressões artísticas, principalmente durante a 

Educação Infantil, logo a prática pedagógica do professor desse nível de ensino deve estar 

alinhada a essa realidade educacional.  
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Palavras-chave: Homeschooling. Ensino Familiar. Educação em Casa. 

 

O Homeschooling é uma modalidade de educação em que as crianças não frequentam o ensino 

regular, recebem educação em casa através de suas famílias e tutores. Estima-se que mais de 

700 famílias já as pratiquem no Brasil, em sua maioria, cristãs de origem protestante. 

Atualmente, embora haja pessoas adeptas, não se tem ainda aprovação pela legislação 

brasileira. O conhecimento sobre o tema resultará em um resultado abrangente que poderá 

contribuir para o avanço da discussão no ambiente acadêmico, como para o conhecimento do 

acadêmico de pedagogia, como alternativa para empreender em educação bem como para a 

comunidade em geral que pode ter acesso ao conhecimento de novas modalidades de educação. 

O país criador do movimento Educação Familiar Desescolarizada são os Estados Unidos, 

juntamente com alguns países europeus. Sua origem se dá na década de 60, vindo como um 

ressurgimento da forma que as pessoas eram ensinadas na antiguidade. Esse método é 

desconhecido e até ignorado por parte da população. A maior parte de informações sobre esse 

movimento é encontrada em livros americanos de nacionalidade estadunidense ou na língua 

inglesa. (ANDRADE, 2014). A primeira vez que se ouve tentativa da implantação do ensino 

domiciliar no Brasil foi por um Deputado chamado João Teixeira, no ano de 1994. Ele 

apresentou o Projeto de Lei nº 4657/94, que liberava o ensino em casa no 1º grau. O projeto 

previa que o aluno fosse avaliado semestralmente nas redes de ensino estaduais, que o ensino 

familiar não tivesse nenhum fim lucrativo que os pais fossem cadastrados no órgão de ensino 

competente, que o calendário das atividades fosse apresentado antes na escola que o teste seria 

prestado e o programa teria que ser aprovado pelo MEC. Segundo Vieira (2012, p. 52 - 53) 

citada por Christ (2015) no ensino domiciliar os pais são de classe alta, quase sempre são 

casados com uma boa educação e um elevado nível cultural. Em sua maioria os pais são cristãos. 

Isso explica o fato de os pais terem disponibilidade para atender as necessidades de ensino dos 

filhos, a mãe abandona a carreira profissional e passa a ser a responsável pelo processo de 

educação e o pai fica responsável pela vida financeira da família. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PEDAGOGO NO QUESITO TRABALHO EM EQUIPE NAS 

EMPRESAS 
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Palavras-chave: Pedagogo. Empresas. Trabalho em equipe.  

 

Este artigo tem como objetivo identificar a contribuição do pedagogo no quesito trabalho em 

equipe nas empresas, visto que a atuação deste profissional no contexto empresarial se torna 

cada vez mais importante para o sucesso das organizações. Este trabalho partiu da seguinte 

problemática: Qual a contribuição do pedagogo no quesito trabalho em equipe nas empresas? 

E justifica-se pela importância do trabalho em equipe para o bom desenvolvimento das 

empresas e como o pedagogo pode contribuir para que este processo. Este tema é bastante 

recente, surge especificamente no Brasil, na década de 1970. O pedagogo trabalha no sentido 

de provocar mudanças no comportamento das pessoas envolvidas nas organizações. (RIBEIRO, 

2010). Destaca-se por um processo de aprendizagem nas empresas, onde estas não podem 

treinar seus profissionais em apenas um serviço específico, necessita-se do geral, para ser capaz 

de atuar em todos os setores, procurando melhorar a competência social, ou seja, o trabalho em 

equipe entre os envolvidos no trabalho. Assim, o pedagogo atua como mediador para a 

aprendizagem. Para que uma organização alcance o sucesso almejado o trabalho em equipe é 

fundamental. "Trabalhar em equipe [...] é participar de uma cultura de cooperação, estar aberto 

para ela." (RIBEIRO, 2010 p. 34). Os membros da equipe partilham de um mesmo interesse, 

agem e tomam decisões de forma conjunta. Segundo (CHIAVENATO, 2010) as equipes de 

trabalho de alto desempenho possuem atributos como: participação, clareza, interação, 

flexibilidade, focalização, rapidez e criatividade. Nos dias atuais as empresas esperam que seus 

colaboradores realizem trabalhos coletivos, para os mesmos enxergarem que o crescimento de 

uma empresa não ocorre sozinho e que a individualidade na realização de tarefas torna tudo 

mais difícil. Existem vários tipos de equipes que são primordiais para o sucesso de uma 

empresa: (PEREIRA; LIMA, 2008), as equipes meio-termo, recebem esse conceito, pois ficam 

no meio do caminho, ela toma essa forma quando o líder quer que o grupo se transforme em 

uma equipe de verdade, sofrendo certa pressão e não deixando o trabalho render. A equipe de 

um líder denomina-se uma equipe comandada sempre pela mesma pessoa e criando valores 

para empresa com o trabalho individual. E por fim as equipes de verdade, que se destacam 

positivamente, onde os membros devem trabalhar em conjunto para alcançar bons resultados e 

manter uma boa relação. A metodologia utilizada é a pesquisa teórica. Conclui-se que a atuação 

do pedagogo nas empresas é recente e sua principal finalidade é provocar mudanças no 

comportamento das pessoas. É imprescindível que os colaboradores das organizações 

trabalhem em equipe; o pedagogo poderá colaborar no sentido de buscar o desenvolvimento 

das competências dos membros da equipe, alcançado, assim, o sucesso individual e também 

coletivo nas empresas.   
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REAPROVEITANDO AS CAIXAS DE LEITE TETRA PAK NA CONSTRUÇÃO DE 

PAREDES DE CASAS   

 

NORONHA,424Jeisy  Iann Braga 

TEIXEIRA,1 Selma Alves 

VASCONCELOS,1 Rayane Alves 

OLIVEIRA,425 Fabiane Tosta Pereira 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Reciclagem. Caixa de leite Tetra Pak. 

 

O objetivo deste trabalho é conhecer a importância do uso das caixas de leite Tetra Pak na 

construção de paredes de casas. Partiu do seguinte problema: qual a importância do uso das 

caixas de leite Tetra Pak na construção de paredes de casas?  Barbosa (2008, p. 2), apoiando-se 

em Carla Canepa (2007), José Eli da Veiga (2005) e Henri Ascelard (1999), diz que “O conceito 

de desenvolvimento sustentável foi firmado na Agenda 21, documento desenvolvido na 

Conferência “Rio 92”, e incorporado em outras agendas mundiais de desenvolvimento e de 

direitos humanos, mas o conceito ainda está em construção segundo a maioria dos autores que 

escrevem sobre o tema”.  A reciclagem é uma forma de se praticar o desenvolvimento de forma 

a diminuir as agressões ao meio ambiente. Das caixinhas de leite Tetra Pak nasceram paredes. 

Segundo Morais (2011), esse processo é uma tecnologia muito barata que pode ser usada em 

qualquer parte do mundo; além de ajudar pessoas carentes que moram em casas de madeira, 

traz uma contribuição muito grande para o meio ambiente já que esse material demora muitos 

anos para se decompor. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Portanto, é possível 

colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclando materiais para iriam para o lixo. 

Pode-se fazer parede para proteção contra o frio, reaproveitando caixas de leite Tetra Pak.   
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METODOLOGIAS ATIVAS E O PROCESSO DO CONHECIMENTO: UMA 

ABORDAGEM CRÍTICA 

 

BENTO, Natália Evellyn Oliveira Barbosa426 
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SANTANA, Wellington José 427 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Abordagem Crítica. 

 

A metodologia ativa tem como fundamento incentivar os estudantes como os principais sujeitos 

do seu aprendizado e assim despertar no aluno a sua percepção crítica, tendo sempre o incentivo 

do professor. Este trabalho objetiva analisar as metodologias ativas como uma forma de levar 

os estudantes a uma reflexão crítica no processo do conhecimento. Partiu-se da seguinte 

pergunta: No processo de conhecimento, as metodologias ativas podem levar os estudantes a 

uma reflexão crítica? Justifica-se pela necessidade de se repensar o modelo de ensino 

tradicional, neste o estudante é passivo no processo de aquisição do conhecimento. Trata-se de 

revisão de literatura. Bastos (2006 apud Berbel, 2011, p. 5), apresenta um conceito de 

Metodologias Ativas como "processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas 

e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema." 

O estudo de caso, a metodologia de projetos, a pesquisa científica, a  aprendizagem baseada em 

problemas (também conhecida pela sigla PBL, iniciais do termo em inglês Problem Based 

Learning), são modalidades de metodologias ativas. Terra (2016), diz que as metodologias 

ativas e o processo dos seus conhecimentos têm ganhado relevante espaço. As metodologias 

ativas devem aperfeiçoar a autonomia individual do aprendiz. Portanto, as metodologias ativas 

acontecem quando há a participação efetiva dos estudantes, gerando, assim criticidade e 

autonomia. O professor atua como orientador e incentivador no processo de aprendizagem.   
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO EM AMBIENTE LABORAL E ASSÉDIO 

MORAL 
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NEVES, Dêner Geraldo Batista430 

 

Palavras-chave: Preconceito. Discriminação. Ambiente laboral. 

O trabalho descrito neste resumo tem por objetivo mostrar pontos importantes para serem 

refletidos e combatidos dentro do ambiente laboral, isto é, o ambiente de trabalho. Uma vez que 

preconceito, discriminação e assédio moral entrelaçam-se, ou seja, andam próximos em suas 

interpretações, surge a necessidade de se pensar e conceituar as diferenças entre essas palavras, 

não iguais em seus significados. Pensando nisso, foi mostrado nesta pesquisa os conceitos de 

ambos os tópicos: preconceito, assédio moral e discriminação. Sendo que, preconceito se 

caracteriza como uma atitude que viola, simultaneamente, no mínimo, três normas básicas: a 

norma da racionalidade, a da afeição humana e a da justiça. (BENTO, 1992). Já sobre 

discriminação pode-se entender que ocorre em qualquer lugar ou hora sem o mínimo pudor de 

seu agressor. E por fim, o assédio moral, classificado como uma modalidade de humilhação e 

constrangimento que há muito acompanha a humanidade, sendo que no ambiente laboral seu 

surgimento se confunde com o do próprio trabalho. 
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A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR 

 

SILVA431, Giliane Alves da. 

SOBRINHO1, Ludymila Campos. 

OLIVEIRA432, Maria Aparecida de. 

 

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Pedagogo. Criança/adolescente Hospitalizados. 

 

Vivendo um momento de interrupção das atividades cotidianas da vida, temporariamente ou 

por um tempo indeterminado, a criança e/ou adolescente hospitalizados requerem, além da 

assistência médica, a continuação dos seus estudos. O presente trabalho tem o objetivo de 

analisar a atuação do pedagogo no hospital. A pergunta geradora deste trabalho é: Como é a 

atuação do pedagogo no ambiente hospitalar? Justifica-se mediante a comprovação da 

importância da Pedagogia Hospitalar, tanto no alívio da recuperação como no processo de 

ensino aprendizagem de crianças e adolescentes hospitalizados, visto que estes estão 

impossibilitados de frequentarem o ambiente escolar rompendo o seu processo de 

escolarização. Matos; Mugiatti (2011, p. 79) assumem que "A Pedagogia Hospitalar é o ramo 

da Pedagogia cujo objeto de estudo, investigação e dedicação é a situação do estudante 

hospitalizado." De acordo com a Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995 (BRASIL, 1995), 

a criança e o adolescente hospitalizados têm direito "a [...] acompanhamento do currículo 

escolar, durante sua permanência hospitalar." Além da Brinquedoteca hospitalar, são 

desenvolvidos projetos como: Projeto Mirim de Hospitalização Escolarizada, Sala de Espera, 

Literatura Infantil, Projeto Enquanto o Sono não Vem, Inclusão Digital, Mural Interativo 

(MATOS, MUGIATTI, 2011). A Metodologia utilizada é a revisão de literatura. Portanto, a 

criança e/ou adolescente que estão hospitalizados têm direito ao atendimento escolar. O 

pedagogo atua de forma lúdica, recreativa e pedagógica. 
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A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO JUDICIÁRIO 
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Palavras-chave: Ambiente não Escolar. Pedagogia Jurídica. 

 

 

A educação se dá de várias maneiras: formal, não formal e informal. Este trabalho objetiva 

analisar como é a atuação do pedagogo jurídico. Para tal, partiu-se da seguinte pergunta: De 

que forma se dá a atuação do pedagogo no campo jurídico? Justifica-se pela premente 

necessidade de atuação do pedagogo no espaço jurídico, visto que este profissional tem uma 

formação com foco, particularmente, na criança. Segundo a Resolução nº 1, de 15 de maio de 

2006, no seu art. 5º IV, o pedagogo está apto a "trabalhar, em espaços escolares e não escolares, 

na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano," 

(BRASIL, 2006, p. 3). O trabalho do pedagogo no Judiciário ainda é algo bem recente. Para 

Araújo (2013), na área da justiça, o pedagogo tem o papel de estar presente fazendo relatórios, 

realizar entrevistas com menores, com a família, com possíveis famílias adotivas, visitar os 

lares das crianças ou adolescentes, podendo assim auxiliar, por meio de laudos ou até mesmo 

verbalmente durante audiências de processos de guarda, tutela, adoções nacional e internacional 

de crianças e adolescentes e destituição de poder familiar. Cabe ao pedagogo jurídico 

desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 

diligências, sob subordinação da autoridade judiciária, assegurada o livre parecer técnico. 

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória; o instrumento para a coleta 

dos dados será uma entrevista com uma pedagoga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

com data agendada, via e-mail, para o mês de junho do corrente ano. Conclui-se que, a educação 

acontece em espaços escolares e não escolares; o pedagogo está apto a trabalhar nos dois 

campos. Uma das formas de atuação do pedagogo, fora do ambiente escolar, é no campo 

jurídico.  
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A PEDAGOGIA E A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL DOS 

COLABORADORES NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

AMARAL,435Francielle dos Santos 
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SILVA, 1Larissa Nazaré da 

OLIVEIRA,436 Maria Aparecida de 

 

Palavras-chave: Competência socioemocional. Ambiente laboral. Pedagogo.  

 

Em uma sociedade marcada pela globalização e pelo surgimento rápido de novas tecnologias, 

os colaboradores das empresas se encontram em uma situação que exige constantes adaptações 

e maior empenho na questão das relações sociais. Este trabalho tem como objetivo geral 

verificar qual a contribuição do pedagogo no desenvolvimento das competências 

socioemocionais dos colaboradores dentro das empresas. Tem o seguinte problema: qual a 

contribuição do pedagogo no desenvolvimento das competências socioemocionais dos 

colaboradores dentro das empresas? Justifica-se pela importância de se trabalhar essa questão 

no ambiente laboral, visto que atualmente não são suficientes apenas as competências técnicas 

e/ou cognitivas. Assumiu-se o conceito de competência socioemocional como "a capacidade 

de colocar em prática as melhores atitudes, habilidades e conhecimentos para controlar 

emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar 

decisões de maneira responsável, entre outros." (PORTAL PORVIR apud MELLO, 2015). 

Segundo Ribeiro (2010), o pedagogo empresarial tem como finalidade principal "provocar 

mudanças no comportamento das pessoas" de modo que estas melhorem seu desempenho 

profissional e pessoal. Assim, ele pode contribuir no sentido de, por exemplo, mediar conflitos, 

trabalhar na resolução de problemas e estimular o trabalho em equipe. Quanto à metodologia, 

trata-se de revisão de literatura. Portanto, há uma exigência de se desenvolver as competências 

socioemocionais nas empresas e o pedagogo pode atuar provocando mudanças nas 

organizações.   
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PEDAGOGIA SOCIAL: A Atuação do Pedagogo em Unidades Socioeducativas 
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Palavras-chave: Pedagogo. Pedagogia social. Unidades socioeducativas. Adolescentes.  

 

Os pedagogos sociais buscam a compreensão dos hábitos dos adolescentes, que é considerada 

umas das fases mais difíceis para os adolescentes, pois é quando eles estão passando por uma 

transição de sentimentos como, por exemplo: o medo, revolta, dúvida, insegurança com a 

relação ao futuro e gerado assim atitudes agressivas. Numa sociedade onde a violência parece 

não ter limites e atinge a grande maioria da população brasileira, os adolescentes podem praticar 

atos que os levam para uma unidade socioeducativa. A atuação do pedagogo se estende a 

ambientes não escolares, incluindo casas de recuperação de adolescentes em conflito com a lei. 

Quais são as funções do pedagogo em unidades socioeducativas? Assim, este trabalho tem por 

objetivo analisar são as funções do pedagogo em unidades socioeducativas? Justifica-se pela 

necessidade de voltar os olhos em busca de uma maior compreensão sobre o referido tema e 

ainda por ter uma unidade socioeducativa na cidade de Unaí - MG. Caliman (2010), diz que 

Pedagogia Social no Brasil é criada como Ciência que pertence ao rol da Ciência emotiva à 

proporção da sociabilidade humana. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu 

artigo Art. 112 reza que "Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: [...]; IV - liberdade assistida;" (BRASIL, 1990). 

Uma das principais funções do pedagogo em unidades socioeducativas é compreender e ensinar 

esses adolescentes que passam por uma transição de sentimentos, bem como trabalhar no 

processo ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada será qualitativa, exploratória; será a 

aplicação de um questionário semiestruturado a 02 (duas) pedagogas que trabalham na unidade 

socioeducativa da cidade de Unaí-MG. Pode-se concluir que, a Pedagogia Social é 

extremamente importante na sociedade, principalmente na vida dos adolescentes que passam 

por um momento difícil, e a função do pedagogo é essencial em suas vidas, podendo contribuir 

para a vida desses jovens da melhor maneira.   
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR ALFABETIZADOR ACERCA DA UTILIZAÇÃO 

DOS MÉTODOS ANALÍTICOS E SINTÉTICOS NO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

FIGUEIREDO, Darlene dos Reis439 

MACHADO, Juliana Lacerda440 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Crianças. Métodos. 

 

Definir alfabetização e letramento é uma oportunidade de refletir sobre a complexa temática da 

alfabetização, sobretudo frente às exigências do atual mundo globalizado. Ultimamente, tem-

se tentado atribuir um conceito à alfabetização, considerando-a um processo contínuo. É certo 

que, a aprendizagem da língua materna, quer escrita, quer oral, é um processo ininterrupto. 

Devido aos elevados índices de analfabetismo no Brasil e aos graves problemas estruturais na 

rede pública de ensino, especialistas argumentam qual seria o melhor método, para melhorar a 

educação brasileira. À vista disso, o referido trabalho se propõe a responder a seguinte 

problemática: qual a percepção de professores alfabetizadores do Ciclo de Alfabetização 

das séries iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas localizadas no município de 

Unaí-MG acerca da utilização dos diferentes métodos de alfabetização? Para responder tal 

questionamento, determinou-se como objetivo geral: identificar a percepção do alfabetizador 

acerca dos diferentes métodos de alfabetização de crianças. Para simplificar o caminho até o 

objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: relatar a trajetória do processo de 

alfabetização e letramento de crianças no Brasil; conhecer os diferentes métodos de 

alfabetização e investigar as práticas bem sucedidas e as dificuldades enfrentadas pelo professor 

alfabetizador durante a prática pedagógica voltada à alfabetização e letramento.  Este trabalho 

justifica-se devido às grandes dificuldades enfrentadas pelos educadores em alfabetizar e letrar 

crianças diante da chamada sociedade do conhecimento, na qual, exige-se do indivíduo, que 

além de saber ler e escrever, é necessário dominar práticas de leitura e escrita, para que se 

integre socialmente e exerça sua cidadania. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho 

terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-

se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de geração de dados será o questionário e a análise 

de dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será 

dividido em duas partes de pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será 

construído por meio da pesquisa teórica (bibliográfica) e abordará os conceitos sobre 

alfabetização e letramento, o histórico dos métodos de alfabetização no Brasil, o Ciclo de 

Alfabetização em Minas Gerais e a prática pedagógica do professor alfabetizador. A segunda 

parte apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração e análise dos dados. A 

pesquisa será realizada com professores alfabetizadores do 3° ano do Ensino Fundamental em 

duas escolas, uma da rede privada e outra da rede pública no município de Unaí-MG. 
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS DO 3º E 4º ANOS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE 

NATALÂNDIA-MG 

 

VALIM, Viviana Aparecida441 

MACHADO, Juliana Lacerda442 

 

Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Afetividade. Relação Professor-Aluno. 

 

A dimensão afetiva precisa estar presente na relação professor/aluno no processo de 

alfabetização e letramento. A alfabetização representa a entrada da pessoa no mundo da escrita 

e se dá pela aprendizagem de toda complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler 

e escrever, no letramento o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura 

e escrita (SOARES, 2003). O afeto tem um papel fundamental no funcionamento da 

inteligência, é um sentimento que influencia na relação professor/aluno e também no 

desenvolvimento da criança (ALMEIDA, s.a.). Diante disso, o referido trabalho se propõe a 

responder a seguinte problemática: como o professor alfabetizador das séries iniciais 

percebe a importância da afetividade como método facilitador no processo de 

alfabetização de crianças? Para responder este questionamento, determinou-se, como objetivo 

geral: identificar a percepção do professor do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental acerca da 

importância da afetividade no processo de alfabetização de crianças. Para facilitar o caminho 

até o objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: conhecer as características e 

os desafios do processo de alfabetizar crianças; analisar a relação entre a afetividade e o 

processo de educar; investigar a relação entre a afetividade e o desempenho do aluno no 

processo de alfabetização. Este trabalho justifica-se devido à importância do afeto na 

construção da relação professor-aluno durante o processo de alfabetização e letramento nos 

anos iniciais, o afeto é um ingrediente primordial em qualquer relação humana. A metodologia 

a ser utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma 

pesquisa do tipo descritivo/exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de 

geração de dados será o questionário e a análise de dados será realizada por meio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas partes de pesquisa. A primeira 

apresentará o referencial teórico, que será construído por meio da pesquisa teórica 

(bibliográfica) e abordará o conceito de alfabetização e letramento, o histórico dos métodos de 

alfabetização no Brasil, a importância da afetividade para o processo de ensino-aprendizagem 

e para a relação professor-aluno durante o processo de alfabetização e letramento de crianças e 

sua importância para a prática pedagógica do professor. A segunda parte apresentará a pesquisa 

empírica, representada pela geração de dados que será realizada no município de Natalândia-

MG em uma escola municipal, e por fim, abordar-se-á a análise dos dados. 
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A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL ACERCA DA (IN)DISCIPLINA E O RENDIMENTO ESCOLAR 

 

OLIVEIRA443, Maria Aparecida de 

MACHADO444, Juliana Lacerda 

SILVA445, Geiciane Pereira da  

 

Palavras-chave: (In) disciplina. Rendimento Escolar. Ensino Fundamental.  

 

Sabe-se que há vários fatores que podem influenciar no rendimento escolar dos estudantes. 

Pires (1983) fez algumas pesquisas e estas apontam que alguns impedimentos na condição de 

autocontrole podem ser seguidos de falta de atenção, procedimento violento, confusões, 

precipitação, indisciplina escolar e bloqueios de aprendizagem de maneira integral. Esta 

pesquisa consiste em responder a seguinte problemática: qual a percepção do professor das 

séries iniciais do ensino fundamental acerca da influência da (in) disciplina no rendimento 

escolar? Tendo como objetivo geral: identificar a percepção do professor das séries iniciais do 

ensino fundamental acerca da (in) disciplina e o rendimento escolar. E como objetivos 

específicos: identificar fatores que podem influenciar na aprendizagem; relacionar a (in) 

disciplina e o rendimento escolar; apontar a atitude da escola frente à (in) disciplina escolar. O 

presente trabalho justifica-se pela necessidade de compreender se a indisciplina pode 

influenciar na aprendizagem do estudante, o pode contribuir também para que os profissionais 

da educação entendam mais a respeito da relação entre indisciplina e rendimento escolar. A 

metodologia a ser utilizada terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa do 

tipo descritivo/exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de geração de 

dados será o questionário e a análise de dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016). Para tanto o trabalho é dividido em duas partes. Na primeira o referencial 

teórico que será construído por meio da pesquisa teórica. A segunda parte apresentará a 

pesquisa empírica, representada pela geração de dados que será realizada no município de 

UNAÍ-MG em uma escola pública, e por fim, abordar-se-á a análise dos dados.  
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DESAFIOS DA INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE UNAÍ-

MINAS GERAIS 

 

RODRIGUES, Vanessa Aparecida Caetano446 

MENDES, Danyelle Júnia447 

MACHADO, Juliana Lacerda448 

Palavras-chave: Autismo. Inclusão. Aprendizagem. 

 

A inclusão do aluno autista no ensino regular é um assunto bastante discutido e desafiador para 

a escola. O objetivo da educação inclusiva, é que os alunos desenvolvam suas capacidades, a 

fim de exercerem sua cidadania de forma ampla. Diante disso a presente pesquisa consiste em 

responder a seguinte problemática: Qual a dificuldade do professor do Ensino Fundamental 

em trabalhar com o aluno autista na escola de ensino regular? Tendo como objetivo geral: 

analisar os desafios da inclusão do aluno autista na escola de ensino fundamental da rede 

pública estadual do município de Unaí-MG. Como objetivos específicos, têm-se os seguintes: 

conhecer a história do autismo no Brasil; caracterizar os métodos para identificar o autismo; 

descrever a formação dos professores para trabalhar com esses alunos; identificar os desafios 

do aluno autista no ensino regular. O presente trabalho justifica-se pelos desafios que as pessoas 

autistas enfrentam para ter acesso ao ensino regular e pela grande importância dessa pesquisa 

para que estudiosos, profissionais e a sociedade em geral conheçam mais a respeito do autismo. 

A metodologia a ser utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa teórica e empírica. 

Será uma pesquisa do tipo descritivo/exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o 

instrumento de geração de dados será o questionário e a análise de dados será realizada por 

meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas partes de 

pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será construído por meio da pesquisa 

teórica (bibliográfica) e abordará o conceito de autismo, suas principais características e a 

sistematização do processo de inclusão do aluno autista na rede pública estadual de ensino 

regular no município de Unaí-MG. A segunda parte apresentará a pesquisa empírica, 

representada pela geração de dados, e por fim, abordar-se-á a análise dos dados. 
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DESAFIOS À APREDIZAGEM DE DEFICIENTES AUDITIVOS NA PERCEPÇÃO 

DA GESTÃO E DO INTÉRPRETE 

 

SILVA, Mariana Carla Medeiros449 
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MACHADO, Juliana Lacerda451 

 

Palavras-chave: Deficientes Auditivos. Inclusão. Aprendizagem. 

 

A presente pesquisa tem como tema Desafios à aprendizagem de deficientes auditivos na 

percepção da gestão e interprete, aborda os desafios que o estudante surdo enfrenta para ter 

uma boa aprendizagem. A inclusão dos alunos portadores de deficiência vem sendo discutida 

em situação mundial desde a década de 1990. A escola tem o papel de assumir o compromisso 

e responsabilidade social fazendo com que os governantes, em todos os campos assegurem o 

processo de inclusão dos portadores de deficiência na educação regular (LARCEDA, 2006). 

Diante disso a presente pesquisa consiste em responder a seguinte problemática: Qual a 

percepção dos professores que atuam no ensino fundamental acerca dos desafios à 

aprendizagem de alunos portadores de D.A (Deficiência Auditiva)? Tendo como objetivo 

geral: identificar a percepção do gestor e interprete acerca dos principais desafios à 

aprendizagem de alunos do ensino fundamental de D.A (deficiência auditiva). Como objetivos 

específicos, tem - se os seguintes: conhecer os princípios característicos da educação inclusiva; 

conhecer com o professor lida com a sua formação para atuar na educação inclusiva; estudar o 

que é, quais características e limitação impostas pelo D.A; identificar os principais desafios à 

aprendizagem de alunos com D.A. A presente pesquisa justifica-se como importante para a 

sociedade atual, já que o tema pesquisado é extremamente relevante para a educação e por  

ainda existir muito preconceito com as crianças portadoras de deficiência. A metodologia a ser 

utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa 

do tipo exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de geração de dados 

será o questionário e a análise de dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas partes de pesquisa. A primeira apresentará 

o referencial teórico, que será construído por meio da pesquisa teórica (bibliográfica). A 

segunda parte apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração de dados que será 

realizada no município de Unaí-MG em uma escola pública de ensino fundamental, e por fim, 

abordar-se-á a análise dos dados. 
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TEMAS TRANSVERSAIS: A formação de valores através da contação de histórias na 

educação infantil 

 

LEITE, Lauany Alves Pereira452 
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MACHADO, Juliana Lacerda454 

 

Palavras-chave: Transversalidade. Contação de Histórias. Educação Infantil.  

 

Conforme o embasamento em que se inclui a educação é necessário que se aplique e amplie 

novos conceitos capazes de gerir um ensino complementar. E dentre os aspectos em que está 

inserida a educação pode-se apresentar a transversalidade a qual está presente aqui com a 

seguinte temática a dos temas transversais, como criadora de valores através da contação de 

histórias na Educação Infantil os quais estão inseridos pelos Parâmetros Nacionais Curriculares 

(PCN´s), os quais constituem um referencial de qualidade para a educação trazendo assim 

função norteadora e orientadora para as instituições de ensino (BRASIL,1997). Diante disso a 

presente pesquisa consiste em responder a seguinte problemática:Qual a percepção do 

professor acerca da formação de valores na Educação Infantil? Tendo como objetivo geral: 

identificar a percepção do professor acerca da formação de valores na Educação Infantil. Como 

objetivos específicos têm-se os seguintes: analisar a formação de valores através dos temas 

transversais; conhecer a contação de histórias, suas estratégias e características e investigar 

como os professores utilizam a contação de histórias na Educação Infantil. O presente trabalho 

justifica-se pelo fato de que a transversalidade e a contação de histórias são indispensáveis para 

o âmbito educacional e ambas estão presentes nos primeiros contatos sociais da criança, seja 

por intermédio da família ou da escola tanto. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho 

terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-

se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de geração de dados será o questionário e a análise 

de dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será 

dividido em duas partes de pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será 

construído por meio da pesquisa teórica (bibliográfica) e abordará a transversalidade como 

criadora de valores, a contação de histórias como método e como os educadores devem 

trabalhar a contação de histórias na perspectiva da transversalidade. A segunda parte 

apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração de dados que será realizada no 

município de Unaí-MG em uma escola pública de Educação Infantil, e por fim, abordar-se-á a 

análise dos dados. 
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA 

PERSPECTIVA DOS PAIS DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Palavras-chave: Afetividade. Professor-Aluno. Educação Infantil. 
 

Os aspectos afetivos permeiam a importância e a relevância da relação professor-aluno na 

perspectiva dos pais, tendo em vista que a criança é um ser humano no período da infância 

sujeito histórico de direitos que contém interações e relações nas práticas cotidianas que visam 

construir sua identidade social e coletiva. A escola é um espaço aforado de interação social, 

onde eleva a criança a conhecer o ambiente promovendo contato com o meio e despertando o 

ensino-aprendizagem, possibilitando uma diversidade de recursos e conhecimentos, que irão 

despertar na criança curiosidade sobre si e sobre o mundo contribuindo assim para um intenso 

processo de diferenciação (LEITE; TASSONIA, 2013). Diante disso, o referido trabalho se 

propõe a responder a seguinte problemática:  os pais compreendem a importância da 

afetividade na relação professor-aluno para a socialização da criança na educação 

infantil? Para responder este questionamento, determinou-se, como objetivo geral: identificar 

a compreensão dos pais de crianças da educação infantil acerca da importância da afetividade 

na relação professor-aluno para a socialização e aprendizagem da criança. Para facilitar o 

caminho até o objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: compreender o 

conceito e os fundamentos da educação infantil; conhecer a história e o conceito de afetividade; 

identificar a relação entre afetividade e aprendizagem na educação infantil e investigar a 

importância da afetividade na relação professor-aluno para a socialização da criança. Este 

trabalho justifica-se pela importância da relação afetiva e as contribuições que ela gera na vida 

da criança. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa teórica 

e empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o 

instrumento de geração de dados será o questionário e a análise de dados será realizada por 

meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas partes de 

pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será construído por meio da pesquisa 

teórica (bibliográfica) e abordará os principais conceitos a respeito dos aspectos afetivos e os 

impactos deles na relação professor-aluno durante a educação infantil. A segunda parte 

apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração de dados que será realizada no 

município de Unaí-MG em uma escola pública de Educação Infantil, e por fim, abordar-se-á a 

análise dos dados. 
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DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ENSINO MÉDIO DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA DE UNAÍ-MG 

 

MENDES458, Joyce Aparecida Batista Mendes. 

OLIVEIRA459, Maria Aparecida de. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Desafios. Participação.  

 

A gestão escolar, assim como toda organização, tem como finalidade atingir objetivos e metas 

através do conjunto de pessoas. Os objetivos educacionais compõem-se na elaboração e 

execução do projeto pedagógico, recursos financeiros e materiais, gestão de pessoas e a 

participação da comunidade no processo de ensino e aprendizagem do educando e no exercício 

de decisões. Construindo assim, intenções coletivas. (LÜCK, 2009). O presente estudo visa 

responder a seguinte problemática: Quais são os desafios enfrentados para exercer a gestão 

democrática no ensino médio das escolas públicas de Unaí-MG? Definiu-se como objetivo 

geral: analisar os desafios enfrentados para exercer a gestão democrática no ensino médio das 

escolas públicas de Unaí-MG. Para atingir o objetivo geral, foram determinados os seguintes 

objetivos específicos: conhecer os conceitos de gestão e gestão escolar; analisar as 

características da gestão democrática e por fim, caracterizar o perfil estudantil do ensino médio. 

Este trabalho justifica-se para conhecer o papel e os desafios que o gestor poderá encontrar no 

ensino médio, no que se diz respeito à gestão democrática e participativa nesse meio educativo. 

A metodologia a ser utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa teórica e empírica. 

Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de 

geração de dados será o questionário e a análise de dados será realizada por meio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2016). Para tanto o trabalho é dividido em 02 (duas) partes. A primeira 

apresenta o referencial teórico, expondo os principais conceitos, as funções e características do 

gestor escolar, assim como os desafios da gestão escolar democrática, além de caracterizar o 

perfil do estudante do ensino médio como protagonista no processo educacional. A segunda 

parte apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração de dados que será realizada no 

município de Unaí-MG em uma escola pública, e por fim, será apresentada a análise dos dados.  
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A ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) NA 

CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM PROJETOS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNAÍ-MG 
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Palavras-chave: Educação Ambiental. Crise Ambiental. Projetos. 

 

O presente trabalho tem como tema central os fundamentos legais e obras relativas à Educação 

Ambiental, definindo conceitos diversos sobre o tema e qual é o conceito de Educação 

Ambiental (E.A) nos dias atuais, sua relevância e aplicabilidade. (REIGOTA, 1994). Diante 

disso, a presente pesquisa consiste em responder a seguinte problemática: como é a atuação 

da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na consolidação da educação não formal em 

projetos de E.A realizados em Unaí-MG? Para responder a presente problemática definiu-se 

como objetivo geral deste trabalho, conhecer a atuação da PMMG na consolidação da educação 

ambiental em projetos e programas realizados no município de Unaí-MG. Para a elaboração do 

trabalho definiu-se como objetivos específicos, os seguintes: estudar o conceito, a proposta e a 

função da E.A no Brasil; verificar como é exercida a aplicação top-dow da Política Nacional de 

Educação Ambiental no Brasil; conhecer como o programa de E.A da PMMG pode aplicar de 

forma bottom-up a políticas públicas de educação ambiental e, por fim, analisar os projetos 

resultantes da aplicação do programa de E.A realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG). O presente trabalho se justifica pela necessidade de diagnosticar os resultados dos 

trabalhos de E.A formal e não formal aplicados pela Polícia Militar de Minas Gerais em 

Unaí/MG e o impacto destas ações no comportamento da coletividade e a interiorização de 

habilidades e competências necessárias no processo de construção de uma sociedade 

comprometida com as causas ambientais. A metodologia do presente trabalho será uma 

pesquisa do tipo exploratória e documental, que utilizará a abordagem qualitativa e a análise de 

dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). Para tanto o trabalho 

é dividido em 02 (duas) partes. A primeira apresentará o referencial teórico do trabalho trazendo 

as principais definições relacionadas ao tema “meio ambiente” e a visão de alguns autores que 

abordam a relação homem e natureza, além de apresentar o papel da E.A no processo de 

construção do pensamento crítico/participativo em sintonia com as questões socioambientais 

recorrentes. E a segunda parte consiste na análise e discussão dos resultados empíricos deste 

trabalho, quanto à atuação da PMMG na promoção de projetos e programas de educação 

ambiental no município pesquisado. Por fim, cabe mencionar que o projeto de pesquisa 

encontra-se em andamento, porém, espera-se que as conclusões das análises empíricas 

demonstrem a relevância da educação ambiental na transformação do indivíduo e na construção 

de uma sociedade comprometida com as causas ambientais, através das teorias e práticas 

abordadas nos projetos de Educação Ambiental realizados pela Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) no município de Unaí.  
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O QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

SOCIALIZAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Palavras-chave: Aprendizagem. Criança. Socialização. 

 

A escola se destaca como um espaço importante para o processo de socialização e aprendizagem 

ainda mais quando se fala em Educação Infantil responsável pelo desenvolvimento integral da 

criança de zero a cinco anos de idade. O que significa dizer que os eixos que a anorteiam sendo 

eles: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática precisam ser bem trabalhados para que se alcance a socialização e o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. (BRASIL, 1998). Sempre levando em 

consideração as características da criança construídas historicamente em que a aprendizagem 

se constrói através de um processo, interno do aluno, fruto das suas próprias pesquisas e 

experimentações, assim o educador deve respeitar o desenvolvimento de cada criança e atuar 

como um orientador da socialização e aprendizagem. (DOHME, 2003). Diante disso, o referido 

trabalho se propõe a responder a seguinte problemática: Qual a percepção dos professores 

sobre a importância da socialização no processo de aprendizagem na Educação Infantil? 

Para responder este questionamento, determinou-se, como objetivo geral: identificar a 

percepção dos professores sobre a importância da socialização no processo de aprendizagem na 

Educação Infantil. Para facilitar o caminho até o objetivo geral, foram definidos como objetivos 

específicos: conceituar socialização e aprendizagem; verificar os objetivos da Educação Infantil 

na BNCC e no RCNEI, destacando sua importância na socialização infantil; compreender a 

visão dos professores da Educação Infantil sobre a socialização no processo de aprendizagem. 

O presente trabalho justifica-se diante da relevância de como trabalhar a socialização para o 

processo de aprendizagem da criança, sendo o afeto social um elemento primordial em qualquer 

relação humana. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho terá como base a pesquisa 

teórica e empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-se-á a abordagem 

qualitativa, o instrumento de geração de dados será o questionário e a análise de dados será 

realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas 

partes de pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico do trabalho trazendo: a 

socialização e aprendizagem, os objetivos da educação infantil segundo a BNCC e o RCNEI, a 

socialização como uma das formas de aprendizagem na educação infantil, a percepção dos 

professores acerca da socialização na educação infantil. A segunda parte apresentará a pesquisa 

empírica, representada pela geração de dados que será realizada no município de Unaí-MG em 

uma escola pública de Educação Infantil, e por fim, abordar-se-á a análise dos dados. 
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Os professores sempre lidaram e ainda lidam com o desafio de ensinar a ler e escrever, nesse 

contexto o lúdico funciona como um instrumento muito eficiente para o trabalho do professor 

alfabetizador. Alfabetização e letramento são conceitos distintos, uma vez que abrangem 

conhecimentos e capacidades desiguais. Porém, são processos indissociáveis, simultâneos e que 

precisam caminhar juntos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (SOARES, 2004). A 

alfabetização prepara o indivíduo para lidar com as situações com as quais ele se depara no 

decorrer da vida, podendo assim enfrentá-las, compreendendo os fatos que acontecem a sua 

volta, com capacidade de identificar os princípios de maneira racional, como aponta Barbosa 

(1994). Aprender a ler e a escrever é aprender a ler o mundo, abrange o seu contexto numa 

relação ativa, unindo linguagem e realidade, e ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura 

e a escrita como meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la (FREIRE, 1992). 

Diante disso a presente pesquisa consiste em responder a seguinte problemática: Quais as 

perspectivas dos professores do 3º ano do Ensino Fundamental acerca da importância do lúdico 

na alfabetização de crianças? Tendo como objetivo geral: identificar as perspectivas de 

professores acerca do uso do lúdico na alfabetização de crianças. Como objetivos específicos, 

têm-se os seguintes: compreender o processo de alfabetização; identificar o papel do lúdico no 

processo de alfabetização; verificar quais as práticas e métodos mais utilizados pelos 

professores no processo de alfabetização; analisar os desafios existentes no processo de 

alfabetização. O presente trabalho justifica-se pelo fato de analisar como os alfabetizadores 

estão utilizando o lúdico no processo de alfabetização e se seu uso é adequado ao processo de 

alfabetização. A metodologia a ser utilizada na pesquisa terá como base a pesquisa teórica e 

empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o 

instrumento de geração de dados será o questionário e a análise de dados será realizada por 

meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho será dividido em duas partes de 

pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será construído por meio da pesquisa 

teórica (bibliográfica) e abordará o conceito de alfabetização e letramento, os métodos de 

alfabetização, o ciclo de alfabetização em Minas Gerais, a importância do lúdico para o 

processo de alfabetização e letramento. A segunda parte apresentará a pesquisa empírica, 

representada pela geração e análise dos dados. A pesquisa será realizada com professores 

alfabetizadores do 3º ano do Ensino Fundamental em duas escolas, uma da rede privada e outra 

da rede pública no município de Unaí-MG.  
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A violência se manifesta por múltiplas formas, existindo diferenças entre períodos históricos e 

culturas no que tange à compreensão deste tema. O que significa dizer que a violência é um conceito 

relativo, histórico e mutável que tem ocorrido com muita frequência nas escolas. (ABRAMOVAY, 

2005). São diversos relatos de violência apontando a escola antes vista como lugar de segurança, 

conhecimento, amizade e socialização, hoje como local onde o professor exerce sua profissão com 

medo de ameaças, agressões e desrespeito por parte dos alunos. (SANTOS, 2016). Diante disso, o 

referido trabalho se propõe a responder a seguinte problemática: como encontra-se o quadro de 

violência praticado contra os professores da rede pública estadual no município de Unaí-MG? Para 

responder este questionamento, determinou-se, como objetivo geral: identificar o quadro de 

violência praticado contra os professores da rede pública estadual de ensino do município de Unaí-

MG. Para facilitar o caminho até o objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: 

conhecer o quadro das ocorrências registradas na Secretaria Regional de Ensino e órgão Policiais 

do Município de Unaí, relativas aos casos de violência contra professores; identificar quais os tipos 

de violência os professores sofrem e com que frequência ocorrem; verificar quais os procedimentos 

adotados quando há ocorrência de violência contra professores no espaço escolar e identificar se 

existem políticas públicas na SRE de Unaí- MG, para o combate à violência. Este trabalho justifica-

se diante a necessidade de haver mais pesquisas abordando esse tema no município, pois a violência 

cometida contra professores é apontada como um dos problemas principais no ambiente escolar. A 

metodologia utilizada no presente trabalho será uma pesquisa exploratória e documental, que 

utilizará o método qualitativo. Para tanto o trabalho é dividido em 02 (duas) partes de pesquisa. A 

primeira apresentará o referencial teórico do trabalho trazendo os principais conceitos, fatores e 

características dos envolvidos na violência e suas implicações para a qualidade de trabalho docente, 

bem como, a atuação das redes de proteção que tem como objetivo proteger e garantir os direitos 

tanto do agressor, como do professor envolvido no ato. A segunda parte apresentará uma análise 

empírica das ocorrências registadas na Superintendência Regional de Ensino - SRE e órgão 

Policiais do Município de Unaí/MG, relativas aos casos de violência cometida contra os professores 

ocorridos no âmbito das escolas públicas estaduais. 
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Palavras-Chave: Educação Infantil. Afetividade. Aprendizagem. 

 

O tema educação é abrangente e traz consigo vários enfoques. É notável que a afetividade no 

ambiente escolar possa favorecer uma aprendizagem sadia em que o aluno se percebe como 

indivíduo responsável pela construção da sua identidade e consequentemente do seu 

conhecimento. Assim, a afetividade assume papel anterior à inteligência, no sentido de que 

assume função essencial no desenvolvimento humano, definindo os interesses e as necessidades 

individuais da pessoa. Problemática: Como acontece a afetividade entre o professor e o aluno 

no processo de aprendizagem na educação infantil? Para responder a essa problemática esta 

pesquisa pretende alcançar o seguinte objetivo geral: Identificar a percepção dos professores 

de como a afetividade contribui para a aprendizagem das crianças na educação infantil. Espera-

se alcançar esse objetivo geral a partir dos seguintes objetivos específicos: Conceituar a 

educação infantil e suas características; conceituar e identificar as características da afetividade 

na educação infantil; identificar relações entre a afetividade e a aprendizagem na educação 

infantil. Os procedimentos metodológicos: Será utilizado como técnica para coleta de dados 

a observação direta e intensiva, especificamente a aplicação do questionário, em que os 

respondentes serão informados sobre o anonimato e sigilo dos dados que serão coletados, em 

seguida será aplicado o questionário para depois os dados colhidos serem analisados 

(MARCONI; LAKATOS, 2005). 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE 
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A prática de alfabetização e letramento prepara nossas crianças para um mundo letrado tornando-

os alunos críticos e pensantes. A aplicação dos métodos de alfabetização diante do quadro escolar 

é de suma importância para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, com isso foram 

criados vários métodos de alfabetização, no entanto, ainda existe um grande número de 

analfabetos (CAGLIARI, 2000). Diante disso, o referido trabalho se propõe a responder a 

seguinte problemática: qual a percepção do professor acerca dos principais desafios e 

possibilidades de alfabetização e letramento de crianças em idade certa? Para responder este 

questionamento, determinou-se, como objetivo geral: identificar a percepção do professor acerca 

dos principais desafios e possibilidades na alfabetização e letramento de crianças em idade certa. 

Para facilitar o caminho até o objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: 

descrever os conceitos e fundamentos da alfabetização e letramento; conhecer os princípios do 

Pacto Nacional pela Alfabetização e Letramento na Idade Certa; identificar os principais desafios 

e possibilidades na alfabetização e letramento de crianças na idade certa. Este trabalho justifica-

se pelo interesse em conhecer os métodos de alfabetização, sobre quais possuem mais resposta 

positivas e como saber usá-los adequando a cada realidade. A metodologia a ser utilizada na 

pesquisa terá como base a pesquisa teórica e empírica. Será uma pesquisa do tipo exploratório, 

utilizar-se-á a abordagem qualitativa, o instrumento de geração de dados será o questionário e a 

análise de dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O trabalho 

será dividido em duas partes de pesquisa. A primeira apresentará o referencial teórico, que será 

construído por meio da pesquisa teórica (bibliográfica) e abordará os conceitos sobre 

alfabetização e letramento, o histórico dos métodos de alfabetização no Brasil, o Pacto Nacional 

pela Alfabetização e Letramento na Idade Certa e os desafios enfrentados pelo professor 

alfabetizador durante o processo de alfabetização de crianças na idade certa.  A segunda parte 

apresentará a pesquisa empírica, representada pela geração e análise dos dados. A pesquisa será 

realizada com professores alfabetizadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em duas 

escolas, uma da rede privada e outra da rede pública no município de Unaí-MG.  
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