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Resumo 
 
Estudos mostram que a desnutrição protéica afeta em primeiro lugar os tecidos com 
elevada taxa de multiplicação celular, como o tecido hematopoiético. O sistema 
imunológico, portanto, pode ser um dos mais afetados pela desnutrição. Assim, objetivou-
se avaliar se parâmetros hemato-imunológicos são alterados em ratos adultos submetidos à 
desnutrição protéica no período inicial de vida. As análises foram realizadas após a 
lactação (21 dias) e na fase adulta (81 dias). Foram utilizados ratos Wistar divididos em 
seis grupos de oito machos cada, amamentados por mães submetidas a três tratamentos 
nutricionais distintos: grupos controle (C21 e C81: ração com 23% de proteínas), grupos 
desnutridos submetidos à ração com 8% de proteínas (D8%21 e D8%81) e grupo 
desnutrido submetido à ração com 4% de proteínas (D4%21 e D4%81). As dietas foram 
mantidas até o desmame dos animais. As variáveis analisadas verificaram parâmetros nas 
hemácias e leucócitos e o peso de órgãos linfóides, utilizando-se os instrumentos: 
hemocitômetro, hematócrito, dosagem de hemoglobina e pesagem de órgãos linfóides. Os 
dados obtidos nos experimentos após a lactação mostraram diferenças significativas entre 
os grupos C21 e todos os D21 quanto ao peso relativo dos órgãos (timo e baço) e número 
de leucócitos circulantes (redução superior a 50% nos grupos D- p<0,01). Quanto aos 
eritrócitos não houve variações significativas entre os grupos. As análises relativas aos 
experimentos com animais adultos (C81, D8%81 e D4%81) não demonstraram nenhuma 
diferença significativa nos parâmetros avaliados (p<0,01). Assim, é possível que os danos 
sofridos pelos animais no período agudo da desnutrição não permaneçam na fase adulta. 
 
Palavras-chave: fisiologia nutricional; imunologia; células sangüíneas. 
 
Introdução 
 
 A má nutrição é, ainda hoje, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. 
Dados da organização mundial da saúde (World Health Report, 1998) estimam que 
aproximadamente metade da população de todas as nações, sofre de má nutrição. São pelo 
menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas famintas (com deficiência direta no consumo de 
calorias) e 1 bilhão e 200 milhões de espectro nutricional oposto, com excesso no consumo 
de calorias mas com deficiência no consumo de vitaminas e minerais (Gardner and Halweil 
2000). Um fator agravante é que a maior proporção dos países que enfrentam a forma de 
desnutrição protéico-calórica (DPC) é de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 



 

 

onde grassam as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Dessa forma, a associação 
adulto desnutrido e infecção parasitária é bastante comum (Schoroeder & Brown, 1994). 
 A desnutrição pode ter origem da deficiência ou ausência de algum nutriente. O 
estabelecimento e gravidade do estado de desnutrição dependem da causa, intensidade e 
duração da deficiência nutricional. Deficiência na absorção intestinal, dieta inadequada 
associado a uma ingestão deficiente e/ou demanda elevada de certos nutrientes ou ainda, 
por excreção excessiva de alguns deles podem acarretar desnutrição (Borelli et al, 2004). 
Patógenos, especialmente os parasitas teciduais, podem contribuir para a depleção de 
nutrientes nos tecidos, uma vez que dividem vias bioquímicas que requerem fontes 
idênticas. Como exemplos pode-se citar os parasitas sanguíneos Trypanosoma, 
Plasmodium, Schistosoma mansoni, dentre outros (Bush et al, 2001). Parasitas entéricos 
podem competir com a mucosa intestinal pelos nutrientes digeridos pelo hospedeiro e 
outros interferem na absorção indiretamente pela citotoxicidade à mucosa intestinal. Este é 
o caso de platelmintos como a Taenia, nematelmintos e do enteroprotozoário Giardia 
lamblia (Rey, 2001). 

Borelli et al (2004) relata que a DPC afeta em primeiro lugar os tecidos com 
elevada taxa de multiplicação celular, e tendo o tecido hematopoético esta característica, as 
funções de produção de células do sangue e suas propriedades se encontram afetadas. 
Estudos epidemiológicos mostram que indivíduos desnutridos, especialmente as crianças, 
apresentam uma maior susceptibilidade a processos infecciosos e maior morbidade e 
mortalidade (Berkowitz, 1992; Lesourd, 1997). 

A DPC está associada em crianças com anemia normocítica e normocrômica, com 
diminuição da vida média das hemácias. A anemia em modelos experimentais mostra uma 
diminuição de reticulócitos e alteração no processo de eritropoese na maturação dos 
eritroblastos (Borelli et al, 2004). A DCP provoca leucopenia e leucocitose, especialmente 
nos humanos desnutridos, acompanhadas com processos infecciosos e doenças crônicas 
(Catchatourian et al, 1980; Gross & Newberne, 1980; Rosen et al, 1974). Estudos relatam 
ainda que a DPC encontra-se associada a uma menor função de neutrófilos e macrófagos 
na adesão destes e na migração e quimiotaxia, menor proliferação celular em muitos 
órgãos, alterações nas respostas T-dependentes, fagocitose, no sistema complemento e na 
síntese de citocinas (Borelli et al, 2004).  

Na desnutrição precoce, o período de carência nutricional se dá na fase inicial de 
vida e, passado este período, o indivíduo apresenta uma dieta sem deficiências nutricionais. 
Este tipo de desnutrição tem sido indicada em estudos experimentais e epidemiológicos 
como um dos fatores determinantes do diabetes melittus na vida adulta (diabetes tipo II). 
Ainda não são, entretanto, entendidos quais mecanismos sinalizadores são afetados e 
"memorizados" durante o processo de desnutrição, capazes de determinar o aparecimento 
posterior desta fisiopatologia. Não se entende também como a doença é desencadeada.  A 
partir deste fato, percebe-se que células e/ou processos fisiológicos são alterados no 
indivíduo adulto por uma falta de ingestão nutricional ainda na fase da infância. Barja-
Fidalgo et al (2003) diz que esse tipo de prejuízo pode programar alterações metabólicas 
premanentes predispondo doenças posteriores. O sistema imunológico, portanto, pode ser 
mais um dos afetados, trazendo conseqüências para a capacidade do indivíduo de 
responder a agentes estranhos.  

Assim, o objetivo desse estudo é avaliar se alguns parâmetros hemato-imunológicos 
se encontram afetados em ratos submetidos à desnutrição protéica no período inicial de 
vida (lactação), observando alterações na produção de células do sangue e no peso de 
órgãos linfóides (timo e baço). Especificamente, foram avaliadas alterações na produção ou 
qualidade das células vermelhas do sangue, através da quantificação numérica, do 
hematócrito; foram mensuradas diferenças quantitativas nos leucócitos circulantes no 



 

 

sangue, em especial a população de linfócitos; foi mensurado também o peso relativo de 
dois dos principais órgãos linfóides, avaliando o timo e o baço.  
 
Metodologia 
 

Como reagentes biológicos foram utilizados ratos Wistar obtidos a partir do 
cruzamento de animais pré-existentes no biotério da instituição. Após o nascimento dos 
animais, foram formados seis grupos, constituídos por uma genitora em lactação e por oito 
filhotes machos para cada uma (n=8). Em dois dos grupos, chamados de “controle” (C), as 
lactantes receberam uma dieta comercial contendo uma proporção de 23% de proteínas. 
Nos demais grupos, designados “desnutridos” (D), duas lactantes foram alimentadas com 
ração modificada contendo 8% de proteínas (D8%) e as outras duas mantidas com uma 
ração à 4% de proteínas (D4%) durante o período de amamentação dos filhotes.  

As ratas genitoras foram mantidas em condições de biotério: ração e água ofertada 
à vontade, temperatura regulada entre 23 e 22°C e ciclo fotoperiódico de 12 horas. A ração 
hipoprotéica foi produzida no Laboratório de Biologia Funcional da UERN, através da 
diluição da ração comercial com amido de milho, cujas proporções de cada um destes 
componentes seguem as recomendações do American Institute of Nutrition of Rodents 
Diets, AIN 93G (RÈEVES et al,1993). Depois de misturados, os compostos são peletizados 
e secados em estufa a 40ºC. 

As dietas foram mantidas até o desmame dos animais, quando experimentos foram 
realizados em três grupos: um controle (C21), um desnutrido 8% (D8%21) e um desnutrido 
a 4% (D4%21). Os animais dos grupos restantes passaram a receber uma dieta padrão e 
foram avaliados no 82º dia de vida, formando os grupos C81, D8%81 e D4%81.  

O peso total dos animais foi obtido previamente às análises. Os animais foram 
anestesiados com éter etílico e em seguida foram obtidas amostras de sangue (~2ml) por 
punção cardíaca, na presença de heparina sódica. Os animais foram sacrificados 
posteriormente. O baço e timo dos animais foram coletados, gentilmente secos em papel 
absorvente e pesados em balança analítica. 

As análises sangüíneas foram realizadas através da:  
• Contagem total de hemácias e leucócitos 
Na contagem das células do sangue utilizou-se o hemocitômetro (câmara de 

Newbauer) para avaliar as amostras diluídas e homogeneizadas. A diluição e a solução 
empregadas foram diferentes de acordo com a célula a ser averiguada: para a análise das 
hemácias totais, o sangue foi diluído na proporção de 1:500 em solução salina, e na 
contagem de leucócitos totais, o sangue foi diluído na proporção de 1:20 em líquido de 
Türk. 

• Dosagem de hemoglobina 
O sangue coletado foi diluído em água destilada numa proporção de 1:14. Dessa 

mistura, foram retirados 300µl e adicionados em tubo de ensaio contendo 9ml de água 
destilada. Essa segunda mistura foi então homogeneizada e lida no espectrofotômetro em 
comprimento de onda de 414nm. 

• Avaliação de hematócrito 
Sangue retirado através da punção cardíaca foi coletado em microcapilares 

heparinizados. Estes foram centrifugados em microcentrífuga e o hematócrito lido em 
tabela apropriada. 
 A avaliação do peso dos órgãos foi realizada pela obtenção de um índice, 
dividindo-se o peso do órgão pelo peso corporal de cada animal, de forma a refletir a 
relacionar corretamente o tamanho do órgão em relação ao peso total do animal e permitir 
avaliar as possíveis alterações. 



 

 

 Para a avaliação dos resultados obtidos, os dados de cada protocolo foram 
analisados pela sua média e desvio padrão da média, juntamente com o número de 
repetições (n). Os dados obtidos nos diferentes grupos estudados foram tratados por análise 
de variância (ANOVA) e, no caso de variância significativa, os grupos de médias foram 
comparados pelos testes de Tukey.  
 
Resultados e Discussão 
 

Os dados obtidos nos experimentos após a lactação (grupos de 21 dias) mostraram 
diferenças entre os grupos C21, D8%21 e D4%21 quanto ao peso relativo dos órgãos 
linfóides (timo e baço) e quanto ao número de leucócitos circulantes, que mostraram uma 
redução dos valores em mais de 50% nos animais dos grupos D21 (p<0,01). As avaliações 
quantitativas do número de hemácias, hematócrito e hemoglobina não mostraram variações 
significativas entre os grupos. Pela observação desses dados, podemos concluir que a 
desnutrição lactacional provoca como efeito agudo nos animais, um forte prejuízo na 
hematopoiese de leucócitos, além de uma perda significante na relação massa/tamanho dos 
órgãos linfóides avaliados.  

As análises dos dados referentes aos experimentos com animais dos grupos de 81 
dias não demonstraram diferenças significativas entre os grupos C81, D8%81 e D4%81, 
em nenhum parâmetro avaliado (p<0,01). 

Comparando-se os resultados entre os grupos de 21 e 81 dias e avaliando se os 
prejuízos observados no período agudo da desnutrição se mantiveram significativos na fase 
adulta dos animais, foi possível perceber que os animais adultos desnutridos na fase inicial 
de vida recuperaram seus índices normais no que diz respeito à produção de leucócitos, 
tamanho do baço e timo. 

Dados obtidos a partir da literatura (Borelli et al, 2004 e Barja-Fidalgo et al, 2003) 
evidenciam que a desnutrição modifica os processos de defesa do organismo, prejudicando 
órgãos linfo-hematopoéticos.Em relação ao prejuízo sofrido por órgãos tais como timo e 
baço, o enunciado anterior pode ser confirmado pelos resultados obtidos nos nossos 
experimentos. Observa-se uma alteração negativa no peso relativo desses órgãos em todos 
os grupos desnutridos de 21 dias (D8% e D4%). No que diz respeito ao timo, órgão 
fundamental na maturação de linfócitos T, a atrofia observada justamente na fase inicial de 
vida pode acarretar prejuízos significativos de defesa nesse período.  
 A leucopenia observada na fase aguda da desnutrição não se manteve nos animais 
adultos. E os níveis de desnutrição protéica testados parecem não afetar nenhum processo 
de produção de células vermelhas, em nenhum dos momentos avaliados.  
 Porém, é nossa intenção testar o sistema imunológico dos animais desnutridos 
frente a um desafio infeccioso, utilizando o modelo de malária de roedores para verificar 
um possível prejuízo de função do sistema imune na defesa do corpo contra patógenos. 

 



 

 

 
   Fig.1: Variação do peso relativo do baço em  
   animais de 21 e 81 dias. As letras representam  
   as diferenças estatísticas entre os grupos (p<0,01). 
 
 
 
 

  Fig.2: Peso relativo do timo de animais de  
  21 e 81 dias, controles e desnutridos.  
  Diferenças estatísticas com (p<0,01). 
 
 



 

 

 
   Fig.3: Número de leucócitos encontrados no sangue  
   de animais controle e desnutridos, de 21 e 81  
   dias, com diferenças estatísticas mostradas pelas letras e  
   (p<0,01). 
 

 
  Fig.4: Números de eritrócitos de animais controle e  
  desnutridos, aos 21 e aos 81 dias de vida. As letras 
  representam as diferenças significativas entre os grupos  
  (p<0,01). 
 



 

 

 
 

 Fig.5: Índice de hematócrito para animais dos  

grupos de 21 e 81 dias, controle e desnutridos.  
As letras iguais representam a não diferença entre  
os dados, pelo teste estatístico de Tukey (p<0,01). 
 
 Fig.6: Dosagem de hemoglobina analisada em dois  
 momentos (21 e 81 dias) (Teste Tukey utilizado com p<0,01). 
 
Conclusões 
 

Corroborando a literatura especializada, a desnutrição protéica-calórica prejudica 
de forma acentuada a produção de células de defesa.  Encontra-se prejuízo agudo na 
produção de leucócitos e no peso dos órgãos linfóides avaliados, mas a linhagem de células 
vermelhas do sangue não é prejudicada. No entanto, não são encontradas alterações nos 
parâmetros avaliados quanto aos possíveis efeitos crônicos da desnutrição precoce. Há 
ainda a possibilidade de prejuízos funcionais que serão avaliados em momento futuro. 
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RESUMO 
 
No sentido de contribuir para que o ecossistema caatinga possa ser estudado e 
compreendido dentro de um enfoque que envolva os processos não só biológicos mas, 
principalmente ecológicos, desenvolvemos a presente pesquisa. Deste modo o nosso 
trabalho contemplou   um processo de intervenção junto  a professores da educação básica 
da cidade de Açú. Desenvolvemos 40 horas de atividade com estes professores, 
oportunidade em que várias estratégias metodológicas e processos investigativos 
permitiram mapear um pouco do conhecimento destes professores sobre o ecossistema 
caatinga, ao mesmo tempo que, oportunizou levantar conceitos e conhecimentos 
importantes para se trabalhar este conteúdo curricular na educação básica, bem como as 
principais dificuldades apresentadas por estes professores no estudo do ecossistema 
caatinga. Conseguimos importantes avanços, junto aos professores,  na leitura e na 
compreensão deste assunto dentro de um enfoque que aprofunda os aspectos ecológicos 
explicativos da dinâmica dos ecossistemas. Foi possível ainda, identificar as principais 
dificuldades conceituais dos professores e elaborar recursos didáticos de apoio a ação 
pedagógica do professor no contexto escolar.  
 
Palavras-chave: FLON-AÇÚ; professores; educação básica; conteúdos curriculares. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Recentes pesquisas sobre o estado do conhecimento, principalmente referente à 
biodiversidade dos ecossistemas brasileiros,  apontam que o ecossistema caatinga ainda é  
pouco estudado e está entre os biomas brasileiros mais degradados pelo homem. 
(Silva,et.al.2004; Leal, et.al.2003.). Aliado a isto, a forma como o ecossistema caatinga 
vem sendo caracterizado pelos diversos meios de divulgação e até mesmo nos livros 
didáticos,  reforçam a idéia de um ambiente pobre, hostil e sem importância econômica ou 
ecológica, gerando preconceitos e desvalorização, que têm  contribuído ainda mais para 
que os indivíduos tenham visões distorcidas sobre este ambiente (Almeida,2003). 
Considerando que o estudo dos ecossistemas brasileiros  e regionais   representam 
importante conteúdo curricular  na educação básica, destacando-se sua relevância na 
formação de cidadãos conscientes de sua realidade regional e local, tem surgido alguns 
grupos preocupados com esta questão. A Rede de Educação do Semi-árido Brasileiro – 
RESAB é um bom exemplo disto e tem permitido importantes discussões no âmbito da 
educação contextualizada e das iniciativas de Convivência com o Semi-Árido Brasileiro. 
Porém, para que a escola possa dimensionar suas ações educativas e direcioná-las para essa 
perspectiva contextualizada  é estritamente necessário que seus professores sintam-se 
capazes de orientar o ensino dentro do contexto social e na realidade ecológica e cultural 



onde se situam os sujeitos do processo educativo.  
Por isso, torna-se evidente que, estudar o ecossistema caatinga implica uma visão 

renovada que foge aos conteúdos meramente descritivos, tão comuns nos nossos livros 
didáticos e nas nossas práticas educativas. Estamos falando de uma educação que trabalhe 
o conhecimento do ambiente numa dimensão  ecológica, onde o indivíduo desenvolva a 
capacidade de perceber e compreender os múltiplos aspectos e as inter-relações 
responsáveis pela sua dinâmica. Obviamente que um amplo processo de reflexão sobre os 
fundamentos do saber ambiental e suas implicações nas práticas educativas incluem muitos 
aspectos  além dos naturais e envolvem uma nova consciência sobre o valor da natureza, e 
o desenvolvimento de novas mentalidades e habilidades que abram caminho para um 
futuro sustentável, eqüitativo e democrático (Leff et.al.2003; Carvalho,2002). 

 Hoje, o maior desafio que temos enfrentado é a busca de estratégias didáticas que 
possam levar estas informações de forma adequada, a alunos, professores e a comunidade 
em geral.  Isto tem nos motivado a criar e elaborar estratégias e materiais didáticos sobre 
caatinga que possam ser úteis neste sentido (Câmara et.al.2006).Sendo assim, temos 
buscado levantar a representação que professores  e alunos apresentam sobre o ecossistema 
caatinga e ao mesmo tempo resgatar o saber ecológico de professores e outros sujeitos que 
vivem no entorno da FLONA-AÇÚ, como forma de dimensionar o foco de nossas 
intervenções junto a esta clientela. Estas ações  geraram alguns trabalhos já divulgados 
pelo grupo (Oliveira et.al.2007; Oliveira et.al.2008a; Oliveira et.al.2008b ), mostrando  
que, nas nossas trajetórias de estudo, temos assumido que o saber ecológico é fundamental 
para a compreensão acerca do funcionamento dos sistemas naturais e da complexidade 
ambiental que, por sua vez, contribuem para  uma educação que tenha significado para os 
indivíduos (Câmara, 2001; Pena-Veja, 2003). 

Desta forma o presente trabalho é resultado de um projeto que objetivou construir 
estratégias  didáticas e produzir recursos educativos, através de um processo de pesquisa-
ação  (Minayo,1998; Gil,2005) junto a professores inseridos no ensino da educação básica 
no município de Açu. Nossa pretensão é que estes professores e atores da comunidade 
passem a constituir elementos ativos na construção de estratégias educativas voltadas para 
o ensino do ecossistema  caatinga e possam conhecer e identificar as potencialidades, 
enquanto espaço educativo,  que existem na FLONA-AÇÚ. Como já dissemos 
anteriormente, buscamos trabalhar com estes  professores  a compreensão do ecossistema 
caatinga dentro de uma visão ecológica, cientes de que outras dimensões são igualmente 
necessárias e válidas. Mas, como temos que fazer um recorte neste campo, nosso enfoque 
está voltado para os processos ecológicos naturais como:   mudanças na paisagem de 
acordo com os ciclos de chuva e seca característicos da região, a heterogeneidade da 
paisagem quanto a sua distribuição espacial e temporal, os aspectos adaptativos dos 
organismos às condições do meio, a variabilidade de espécies vegetais e animais 
encontrados nesse ambiente, as cadeias alimentares e outros.  Mesmo assim,  torna-se 
relevante a mobilização de diversos conhecimentos científicos, para que esse nível de 
compreensão possa ser atingido, representando um fator de dificuldade para o processo de 
ensino-aprendizagem desses conteúdos. Cientes disso, buscamos resgatar, juntamente com 
estes professores,  conteúdos significativos para o estudo do ecossistema caatinga, 
principais dificuldades conceituais e domínios de conteúdos essenciais na abordagem deste 
conteúdo escolar e rediscutir as representações destes professores sobre o ambiente da 
Caatinga. Ao longo do processo fomos mapeando estes conteúdos, conceitos, 
conhecimentos e dificuldades, ao mesmo tempo que nos permitiu  trabalhar conteúdos 
importantes para a  compreensão dos processos ecológicos da Caatinga. Também 
buscamos confeccionar alguns materiais didáticos durante as oficinas como estratégia de 
fixação de conteúdo e motivação pra que o professor possa a vir a produzir materiais que 

Construindo estratégias didáticas para  uma compreensão ecológica do ecossistema caatinga 



sejam  úteis  no dia a dia de sua sala de aula. 
 
 

METODOLOGIA 
 
  A presente pesquisa se deu com professores previamente identificados através de 
pesquisa que contemplaram 15 docentes da educação básica de escolas próximas ou de 
fácil acesso a FLONA-AÇÚ. Iniciamos o trabalho visitando as escolas onde atuam estes 
professores ,  momento em que   fizemos uma exposição do projeto, incluindo o plano de 
ações a serem desenvolvidas. Na oportunidade  consultamos os gestores escolares para 
obter informações sobre como se davam as ações educativas na escola referentes a temas 
que envolvem o meio ambiente, em específico o estudo dos ecossistemas locais. Após 
definido o público-alvo entramos na fase de planejamento das oficinas a serem 
desenvolvidas com os professores. Nossa preocupação era definir conteúdos significativos 
a serem trabalhados na educação básica para a compreensão da ecologia da caatinga  e, ao 
mesmo tempo, trabalhar o domínio destes  conteúdos por parte dos  professores dentro de 
um  processo de pesquisa-ação (Minayo,1998; Gil,2005).  
 Estas oficinas foram ministradas pelos autores do projeto e colaboradores (alunos e 
professores da UERN e da FLONA-AÇÚ), e trabalhadas em módulos,   contemplando 
cinco encontros com 8 horas de duração.  No módulo I foram  trabalhadas informações 
sobre as Unidades de Conservação do Rio Grande do Norte   e caracterização da FLONA-
AÇÚ,  características gerais  da caatinga, fisionomias da caatinga e visita ao entorno da 
Unidade de Conservação. No módulo II, trabalhou-se fauna e flora da caatinga, mudanças 
fisionômicas, ciclagem de nutrientes em ecossistemas de caatinga e exposição de trabalhos 
sobre fenologia de plantas e comportamento de sagüi, que vem sendo desenvolvidos na 
FLONA-AÇÚ. Utilizou-se variadas estratégias metodológicas para o desenvolvimento 
destes temas, tais como: exposição dialogada, realização  de trilhas interpretativas com 
registros fotográficos e escritos, interpretação de pranchas sobre vegetação da caatinga, 
animais e adaptações  e consultas bibliográficas. O módulo III, buscou enfatizar a 
construção e apresentação de materiais didáticos, abordando os vários temas trabalhados. 
Todas as atividades  geravam trabalhos práticos que foram apresentados e discutidos por 
todo o grupo.  
 Durante a realização das oficinas foram aplicados alguns instrumentos de 
sondagem que tiveram como objetivo levantar os conhecimentos dos professores acerca de 
vários aspectos da organização e funcionamento do ecossistema caatinga. Ao final da 
execução das oficinas, fez-se a análise e interpretação dos instrumentos aplicados que 
geraram os resultados que apresentamos no presente trabalho. Primeiramente buscamos 
conhecer um pouco sobre a prática educativa do professor e indicativos sobre a  forma 
como o tema relacionado ao ecossistema caatinga vem sendo abordado no âmbito escolar. 
Por isso, foi perguntado aos professores se eles trabalhavam ou já haviam trabalhado 
algum conteúdo relacionado à caatinga e quais as metodologias utilizadas para que tais 
conteúdos fossem desenvolvidos na sua escola. Com as  informações obtidas compusemos 
a tabela1.  
 Como já mencionamos anteriormente, buscamos sempre compreender qual a 
representação que  o professor faz do ecossistema caatinga por entender que isto tem 
relação direta com vários fatores que interferem na compreensão deste ambiente. Para tal, 
procuramos verificar estas representações ao longo de todo o processo de intervenção, 
conforme demonstrado na tabela 2. Ao iniciarmos as oficinas com os professores lançamos 
para eles a seguinte questão:  Como você descreveria a Caatinga para uma pessoa de outra 
região?. Em outro momento, utilizamos uma imagem (cartaz) que representava uma mata 



de caatinga em período seco, mas que demonstrava vários elementos  (físicos e biológicos) 
característicos deste ecossistema. Pedimos que os mesmos analisassem a imagem e 
respondessem a seguinte questão: Que elementos marcantes caracterizam este ecossistema 
como sendo de caatinga?. Por fim, após a realização das oficinas, voltamos a pedir que eles 
relatassem os elementos que consideravam marcantes no ecossistema caatinga.   
 Buscamos fazer um  mapeamento dos domínios de conhecimentos dos professores 
acerca do ecossistema caatinga, através de atividades didáticas e questionamentos. Por 
compor um universo diversificado de conteúdos não cabe neste resumo uma discussão 
aprofundada dos mesmos. Do mesmo modo, buscamos resgatar alguns  conceitos que 
apareceram nas expressões verbais e escritas feitas  pelos professores,  como forma de  
identificar os conceitos centrais necessários a uma compreensão do ecossistema caatinga 
dentro de uma dimensão que inclua os processos ecológicos. Com isso, foi possível 
identificar também algumas dificuldades conceituais as quais buscamos trabalhar ao longo 
da intervenção.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Em nossas visitas às escolas identificamos que existem algumas iniciativas   no 
sentido de trabalhar os conteúdos escolares de forma contextualizada. Pelo menos, duas 
escolas,  já participaram de projetos com enfoque nos ecossistemas locais, por exemplo, 
uso do livro Conhecendo o Semi-Árido 1 produzido pela RESAB/UNICEF 2º ciclo do 
Ensino Fundamental, bem como projeto desenvolvido na Escola Estadual Juscelino 
Kubitschek com o tema:   Bioma caatinga e recursos hídricos do vale do Açú – conhecer 
para preservar/ PRODEB III/ MEC/FNDE/SEEC-RN.  
 A análise dos conteúdos mencionados pelos professores (tabela1) mostrou que  há 
uma relação variada de conteúdos escolares que poderiam  ser trabalhados dentro de um 
enfoque contextualizado, onde os conhecimentos sobre o ecossistema caatinga  poderiam  
ser explorados, principalmente dentro dos conteúdos mais mencionados pelos professores  
como, fauna, flora e ecossistemas.  
 
Tabela 1 - Conteúdos escolares e metodologias que se relacionam com o estudo do 
ecossistema caatinga  trabalhados pelos professores no contexto escolar.   

Conteúdos mencionados  Nº de 
vezes 

Metodologias mencionadas  Nº de 
vezes 

Componentes do ecossistema  5 Aula expositiva e dialogada 6 
Cadeia alimentar e fluxo de energia  1 Caminhadas ecológicas  1 

Relações ecológicas 1 Teatro popular  1 
Biomas  1 Exposições  3 

Desequilíbrio ambiental 1 Construção de mapas geográficos  1 

Flora/vegetação 6 Pesquisa  7 
Rio Açu 1 Aula de campo 2 
Lagoa do Piató 1 Leitura e análise de textos informativos  3 
Fauna 5 Projeto 2 

Clima 1 Construção de cartazes 3 

Meio ambiente 4 Palestras  1 



Solo 1 Aula com vídeo 3 
Biodiversidade  3 Sondagem de conhecimento dos alunos  1 
Ecossistemas brasileiros  1 Aula passeio 1 

Seres Vivos  1   

Habitat  1   
 
No entanto, não podemos afirmar que tal enfoque se dá nas práticas pedagógicas 

destes professores, uma vez que, os mesmos não fazem menção a conteúdos específicos 
envolvidos na compreensão do ecossistema caatinga.   Quanto às metodologias 
mencionadas pelos professores destaca-se que o estudo de conteúdos que abordam esse 
tema oportuniza variados procedimentos metodológicos. Embora aulas expositivas e 
pesquisa com uso de livro didático sejam as metodologias mais citadas pelos professores, 
outras possibilidades metodológicas aparecem e podem dar um dinamismo a estas aulas, 
representando um fator positivo dentro do processo de ensino-aprendizagem. 
 A tabela 2 demonstra que nas três situações onde foi requerido dos professores  
uma “leitura” do ecossistema  caatinga,  num primeiro momento  quando o mesmo 
descreveu este ambiente de acordo com seus conhecimentos prévios ( Descrição da 
caatinga1), observa-se que foram elencados vários elementos calcados, principalmente, nas  
características predominantemente visualizadas. Percebe-se  que os pontos mais ressaltados 
são aqueles que coincidem com uma visão veiculada na mídia, aparecendo a idéia de um 
ambiente pobre, com pouca ocorrência de chuvas, de clima seco e árido, de uma região 
castigada pela seca, onde os solos são pobres e a vegetação é seca e rala. 
  A leitura através de uma imagem de ecossistema de caatinga (Leitura de imagem 
de ecossistema caatinga2)  representada por uma mata seca, mostrou que a presença de 
cactaceas, solos pedregosos e  vegetação seca são os elementos de destaque. Da mesma 
forma, isso coincide também com a visão veiculada por meio dos recursos didáticos e na 
mídia, explicando a forte influência que têm sobre a representação que os indivíduos fazem 
deste ambiente. Não se destaca aspectos relativos ao funcionamento destes ecossistemas, 
pois a leitura desse ambiente está centrada apenas nos aspectos estruturais. Após o período 
de intervenção, notamos que os professores foram capazes de elencar outros elementos que 
fazem parte da organização e funcionamento deste ecossistema (Relato de elementos 
marcantes do ecossistema caatinga3)  não centrando apenas nos aspectos estruturais. 
Aparecem relatos sobre as modificações no ambiente de acordo com os períodos de chuva 
e seca, sobre os mecanismos adaptativos dos vegetais e certa percepção sobre a 
variabilidade de espécies que podem compor este ecossistema. Estes aspectos denotam que 
o professor começa  a perceber elementos que fazem parte da dinâmica deste ecossistema e 
por isso acreditamos que, através de intervenções desta natureza, pode-se trilhar um  
caminho que favorece  uma leitura mais aprofundada deste ambiente, contribuindo para 
uma maior compreensão ecológica deste ecossistema.   
  Quanto aos conhecimentos do professor sobre fauna, flora e dinâmica do 
ecossistema caatinga foi possível  verificar que os professores mostraram-se aptos a indicar 
uma relação de espécies de animais existentes na caatinga. Do mesmo modo, eles listaram 
importância ecológica e mecanismos adaptativos dos animais, no entanto, algumas 
reflexões são importantes. O nível de conhecimento sobre estas espécies no que se refere a 
sua  biologia, importância ecológica, mecanismos de adaptação, hábitos alimentares, 
demonstra ser muito generalizado, fato que podemos perceber na dificuldade que os 
mesmos tiveram na elaboração de cadeias alimentares com organismos da caatinga. Assim, 
na construção das cadeias alimentares de  pastagem e detritos, ficou claro que não há, por 



parte dos professores, um domínio sobre a forma de representação dessas cadeias, nem 
muito menos foram evidenciados animais e vegetação representativos da caatinga. Sendo a 
cadeia alimentar um conteúdo trabalhado desde o ensino fundamental, é importante 
destacar a necessidade de trabalhar de forma mais sistemática esse conteúdo junto aos 
professores. Atribuímos um pouco desta realidade à dificuldade de acesso a fontes que 
permitam obter informações desta natureza, ou seja, recursos didáticos que trabalhem com 
uma dimensão mais ecológica e menos descritiva dos sistemas vivos e do próprio 
ecossistema.  
 Com relação aos conhecimentos sobre vegetação a realidade se apresenta um pouco  
 
Tabela 2 - Principais elementos indicados pelos professores como marcantes na estrutura, 
organização e funcionamento do ecossistema caatinga.  
 

Descrição da caatinga1 Leitura de imagem de 
ecossistema caatinga2 

Relato de elementos marcantes do 
ecossistema caatinga3 

Aspectos físicos-químicos, 
geológicos e climáticos 

◘ Bioma único do Brasil e 
do Nordeste 
◘ Clima semi-árido  
◘ Ciclo curto de chuva 
◘Fatores abióticos: escassez 
de chuva, área ou região 
seca  
◘ Solo empobrecido, solos 
ressecados 

 
Aspectos biológicos 

◘ Muito habitado 
◘ Biodiversidade  
◘ Aspectos da vegetação: 
árvores baixas e rasteiras, 
árvores baixas e retorcidas, 
variabilidade da vegetação 
(rasteira e seca e alta e 
verde), vegetação seca, 
sofrida ,vegetação acumula 
água, tronco, predomínio de 
cactos e plantas rasteiras, 
riqueza de plantas 
medicinais 

 
Aspectos funcionais  

◘ Ciclo verão e inverno: 
mudanças na vegetação, 
características adaptativas 
de plantas e animais. 
 
  

Aspectos físicos-
químicos, geológicos e 

climáticos 
◘ Pouca disponibilidade 
de água  
◘ Solos rasos, 
pedregosos, rachados,  
◘ Solo arenoso 
 

Aspectos biológicos 
◘ Presença de cactos  
◘Vegetação rasteira  
◘ Vegetação rala  
◘ Vegetação xeromórfica  
◘ Fauna da caatinga  
 

Aspectos físicos-químicos, 
geológicos e climáticos 

◘ O tipo de solo  
 

Aspectos biológicos 
◘ A coloração acinzentada 
/esbranquiçada que a vegetação 
adquire no período da seca 
◘ A presença de xique-xique 
◘ A vegetação rala e arbustiva 
◘ A variedade de vegetais 
◘ O reconhecimento de plantas 
como a jurema-branca, a jurema-
preta e suas características;  

 
Aspectos funcionais  

◘ As plantas que secam no período 
seco e logo ficam verdes quando a 
chuva chega  
◘ O solo que fica úmido no período 
chuvoso e na seca fica ressecado e 
pedregoso   
◘ A diversidade de plantas na 
mesma área  
◘ A formação da floresta 
◘ A resistência das plantas ao clima 
seco;  
◘ A rapidez de recuperação que a 
vegetação apresenta;  
◘ O mecanismo de vida das plantas: 
as adaptações às temperaturas 
elevadas e pouca chuva;  
◘ As fitofisionomias que o bioma 
apresenta nos períodos de seca e



chuva; 
◘ A importância da flora (medicinal, 
alimentícia e etc) e da fauna; 
◘ A ocorrência de plantas que só 
aparecem na caatinga; 

  
diferente. É comum um certo nível de conhecimento popular, voltado principalmente para  
as  
propriedades terapêuticas das plantas. Porém, em se tratando de conhecimento científico, 
poucos  professores demonstraram apresentar habilidades para  reconhecer espécies no 
campo 
identificá-las, compreender seu papel ecológico, suas adaptações, etc.  
 Entretanto, após a realização de várias atividades que permitiram aos professores 
visualizar, observar, analisar e comparar plantas típicas da mata de caatinga consideramos 
que houve um avanço significativo. Isto foi denotado nos momentos da trilha 
interpretativa, análise de pranchas, durante as  exposições dos trabalhos realizados por eles 
e nos instrumentos de sondagem aplicados. Dentre treze espécies de plantas representativas 
da mata de caatinga da FLONA-AÇÚ, que foram exaustivamente trabalhadas com os  
professores,  ao final das atividades,  apenas dois professores admitiram não se sentirem 
seguros para  reconhece-las. Do mesmo modo, todos os professores foram capazes de 
explicar de forma satisfatória os mecanismos adaptativos das plantas estudadas e através 
das oficinas foi produzido alguns materiais de apoio didático e jogos na  forma de:   galeria 
de  plantas da caatinga, jogos da memória de animais e plantas da caatinga, baralho 
ecológico, dominó da fauna e ludo da caatinga. 
   O conhecimento demonstrado sobre a dinâmica da caatinga, evidenciou que, os 
professores foram capazes de relatar mudanças em alguns aspectos da vegetação, do solo e 
de ciclagem relacionando-as com o período de seca e chuva. Isto é o principal indicativo de 
que as ações desenvolvidas durante o projeto contribuíram  para ampliar o entendimento 
do professor sobre o que ocorre na caatinga nos diferentes períodos estacionais, trilhando 
um caminho para uma compreensão que se aproxima mais dos aspectos ecológicos.   
   



 Admitimos que um mapeamento dos domínios e dificuldades dos professores no 
que se refere a conceitos importantes para a compreensão dos ecossistemas necessitaria 
uma investigação mais detalhada neste campo. Porém, algumas dificuldades conceituais 
apareceram de forma evidente como os conceitos de ecossistema, biodiversidade e 
endemismo. Com certeza, um aprofundamento neste sentido revelaria muitos outros 
problemas com relação aos aspectos conceituais mas,  para isso se faz necessário  ações 
que oportunizem trabalhar estes domínios conceituais de forma  mais aprofundada,  já que 
representa um importante conteúdo no estudo das ciências e da biologia.  

 
CONCLUSÕES 
 

• O trabalho permitiu um mapeamento dos saberes dos professores sobre os conteúdos que 
envolvem o estudo do ecossistema caatinga,  ao mesmo tempo que, oportunizou trabalhar a 
compreensão destes conteúdos curriculares de forma mais ampla e significativa.   
• Os professores, por meio do processo de intervenção vivenciado pelo presente projeto, 
foram capazes de perceber e explicar elementos que fazem parte da dinâmica do ecossistema 
caatinga o que contribui para uma maior compreensão ecológica deste ecossistema.  
• Foi possível elaborar e discutir a aplicabilidade, no contexto escolar, de alguns recursos 
didáticos.  
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Resumo 
 
 A caatinga, ecorregião do semi-árido brasileiro, é um bioma muito ameaçado e 
transformado por ações antrópicas. O domínio da caatinga está condicionado 
principalmente ao clima semi-árido, com elevado potencial de evapotranspiração entre 
1500 – 2000 mm/ano, e baixa precipitação, em torno de 300 – 1000 mm/ano, 
freqüentemente concentrado em 3 – 5 meses (RODAL, 1992). Esse bioma é diversificado 
quanto a sua flora e fauna, porém ainda é pouco conhecido quanto a sua biodiversidade. 
Mesmo com a intensa atividade antrópica, esse bioma vem sofrendo associada às poucas 
informações sobre o mesmo, um inexpressivo número de Unidades de Conservação (UCs) 
e uma reduzida porcentagem de áreas protegidas em Ucs. A FLONA – Assú/RN é uma 
dessas Unidades de Conservação de uso indireto, principalmente para pesquisas e para 
proteção da biodiversidade do bioma caatinga. Poucos trabalhos sobre fenologia são 
realizados neste bioma, por isto o principal objetivo deste trabalho foi estudar a fenologia 
de 11 espécies do estrato arbóreo-arbustivo deste bioma. O estudo fenológico consiste na 
observação do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de cada planta, e a interferência 
que fatores abióticos realizam nestas fenofases (queda foliar, brotamento de novas folhas, 
floração e frutificação). As fenofases foram observadas diretamente no campo com viagens 
quinzenais e registro fotográfico. Observou-se que as fenofases acompanhadas foram 
influenciadas principalmente pela precipitação local. Quanto à queda foliar e o brotamento 
de novas folhas, verificou-se que há espécies perenifólias e decíduas, com a maioria sendo 
decídua, ou seja, perdendo suas folhas no início da estação seca e só as recuperando no 
início da estação chuvosa. Quanto à floração, observou-se que apenas duas das espécies 
não floresceram naquele período, podendo estas apresentar um ciclo reprodutivo de mais 
de um ano. E quanto à frutificação, quatro espécies não frutificaram, indicando que não 
houve fecundação ou outros fatores que interferiram nesta fenofase. A fenologia pode ser 
influenciada por vários fatores abióticos, e estes fatores podem variar muito de ano para 
ano, fazendo com que seja necessário um estudo fenológico de maior intensidade e de 
maior duração, pelo menos alguns anos de estudo. Portanto, faz-se necessário a 
continuidade e ampliação de trabalhos para relacionar dados sobre a flora e vegetação de 
espécies nativas da caatinga em unidades de conservação potiguar. 
 
Palavras-chave: Caatinga, estudo fenológico, fenofases. 
 
 
 



 

 

Introdução 
 
O nordeste do Brasil tem a maior parte do seu território revestida por uma 

vegetação xerófila, de fisionomia e florística variadas, que tem mantido desde o tempo do 
período colonial a antiga denominação indígena de “caatinga”. Esta vegetação é 
caracterizada, primordialmente, pela completa caducifolia da maior parte de seus 
componentes e tem como traço comum à deficiência hídrica durante a maior parte do ano 
(RODAL, 1992). A caatinga, ecorregião do semi-árido brasileiro, é um bioma muito 
ameaçado e transformado por ações antrópicas.  Ela é exclusivamente brasileira e cobre 
uma área total de aproximadamente 737.438 km², abrangendo cerca de 70% da região 
Nordeste e 11% do território nacional, incluindo principalmente todos os estados do 
Nordeste e parte de Minas Gerais (CASTELLETTI et al., 2000). No Rio Grande do Norte 
este bioma corresponde a 80% do território do estado. O domínio da caatinga está 
condicionado principalmente ao clima semi-árido, com elevado potencial de 
evapotranspiração entre 1500 – 2000 mm/ano, e baixa precipitação, em torno de 300 – 
1000 mm/ano, freqüentemente concentrado em 3 – 5 meses (RODAL, 1992). Esse bioma é 
rico e diversificado quanto a sua flora e fauna, porém ainda é pouco conhecido, várias 
espécies ainda são desconhecidas e outras não estudadas, fazendo com que a caatinga se 
torne, aos olhos da maioria, uma região pobre e que abriga poucas espécies endêmicas e, 
portanto, de baixa prioridade de conservação. Porém estudos recentes mostram que isso 
está longe de ser verdade (ANDRADE-LIMA 1982, SAMPAIO 1995, CARDA 1996, 
SILVA & OREN 1997 apud CASTELETI et al., 2000). Ao vivermos e convivermos na 
caatinga, percebemos o quão impressionante, em número de espécies, é esse bioma, e que 
ele necessita de proteção permanente, pois muito ainda há para ser pesquisado e estudado 
acerca deste. Mesmo com a intensa atividade antrópica depois da mata atlântica e o 
cerrado, este bioma vem sofrendo degradação, desertificação, associada às poucas 
informações sobre o mesmo, ele ainda apresenta um inexpressivo número de Unidades de 
Conservação (UCs). O mapa da vegetação produzido pela RADAMBRASIL indica que 
cerca de 30%, sendo que na atualidade estes valores já tem aumentado a cerca de 45% 
deste ecossistema. Este percentual faz da Caatinga o terceiro bioma brasileiro mais 
alterado pelo homem, depois da Floresta Atlântica e do Cerrado. Mesmo com seu enorme 
território, apenas 3,56% da caatinga estão dentro de Unidades de Conservação federais (em 
número de 16), e sete unidades estaduais, concentradas na Bahia e no Rio Grande do 
Norte, três das quais ainda não foram implementadas. Sampaio et al. (2002) afirmam que 
apenas 1,6% da caatinga está protegidas em unidades de conservação de uso indireto 
(Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Florestas e Estações Ecológicas). A FLONA – 
Assú/RN é uma dessas Unidades de Conservação de uso indireto, principalmente para 
pesquisas e para proteção da biodiversidade da caatinga. Tendo isso em vista, faz-se 
necessária à criação de outras áreas de proteção, com maior fiscalização para esse bioma, 
como também um estudo mais amplo da biota animal e vegetal no mesmo. Varias linhas de 
pesquisa podem ser desenvolvidas para o estudo da biodiversidade da Caatinga. Em se 
tratando da flora, estudos envolvendo fitossociologia, florística e fenologia são os mais 
observados, porém ainda muito escassos. A fenologia é um aspecto muito importante de 
ser observado no estrato vegetal, uma vez que, a partir dela, muitas outras pesquisas podem 
ser desenvolvidas. A fenologia pode ser definida como o estudo da ocorrência de eventos 
vegetativos e reprodutivos das plantas no decorrer do ano, bem como das relações com 
fatores ambientais e bióticos (Lieth & Schultz, 1976). Em outras palavras, a fenologia de 
espécies vegetais estuda a periodicidade e a duração de eventos como a emissão foliar, a 
floração e a frutificação, fornecendo informações que permitem a análise da dependência 
destes eventos fenológicos com fatores bióticos e abióticos (Newstrom et al., 1994; 



 

 

Almeida & Alves 2000; SanMartin-Gajardo & Morellato, 2003; Ramos e Santos, 2005). O 
bioma Caatinga possui uma biodiversidade vegetal muito rica e vários trabalhos podem ser 
realizados no mesmo, porém, ele ainda é pouco observado e conhecido. Informações 
sistemáticas sobre fenofases (vegetativas e reprodutivas), principalmente de espécies 
arbóreas da Caatinga, são muito inexistentes (Barbosa et al., 1989). As fenofases mais 
trabalhadas são o brotamento de novas folhas, queda foliar, floração e frutificação, mas 
outros eventos são observados em alguns trabalhos. Segundo Larcher (2006), o início e a 
duração das distintas fases de desenvolvimento de uma planta variam de ano para ano, 
dependendo das condições climáticas. Prause & Angeloni (2000) enfatizam que o 
comportamento de uma espécie é exteriorizado pelas ocorrências das fases fenológicas e é 
conseqüência do estímulo de elementos do clima, principalmente da temperatura e da 
precipitação. Na caatinga a quantidade de chuvas é um fator crucial no desenvolvimento da 
maioria das plantas. Os monitoramentos climatológicos e fenológicos são ferramentas 
importantes para a previsão da produção anual das espécies (Fisch et al., 2005). O 
conhecimento adquirido nos estudos fenológicos tem implicações práticas importantes, 
incluindo a produtividade de culturas agroflorestais, controle de pragas, recuperação de 
áreas degradadas e manejo de Unidades de Conservação (Costa, 2002; Bedê & Martins, 
2005). Uma das ferramentas básicas para o conhecimento biológico e ecológico de 
ecossistemas ou espécies é o estudo da fenologia (Biondi et al., 2007). Os estudos 
fenológicos podem ser analisados quantitativamente (as fenofases são medidas na sua 
intensidade) e qualitativamente (são analisadas as épocas em que ocorrem as fenofases), 
(Founier, 1974). Segundo White (1994), três métodos gerais de levantamentos fenológicos 
são encontrados: a observação direta de partes da planta in situ, dando uma escala de 
valores para quantificar a produção, o monitoramento do número de plantas nas fenofases 
ou a coleta de partes das plantas caídas sobre coletores. O principal objetivo deste trabalho 
foi estudar a fenologia de 11 espécies do estrato arbóreo-arbustivo deste bioma. O estudo 
fenológico consiste na observação do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de cada 
planta, e a interferência que fatores abióticos realizam nestas fenofases (queda foliar, 
brotamento de novas folhas, floração e frutificação) numa unidade de conservação. 
 

Metodologia 
 
•  Levantamento bibliográfico. 
          Realizou-se um levantamento bibliográfico junto ao acervo da biblioteca Pe. Sátiro 
Cavalcanti da UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bem como o 
acervo do laboratório de Geoprocessamento e Laboratório de Ecologia e Sistemática 
Vegetal e Revistas especializadas e Internet. Para esta finalidade foram fichados e 
catalogados resumos, teses, dissertações e artigos relacionados à Fenologia, bem como 
caracterização fisionômica, e sobre aspectos ecofisiológicos da vegetação da caatinga. 
 
• Área de estudo 
 O trabalho foi realizado na Floresta Nacional (FLONA), do município de Assú – 
RN, a qual segundo divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
insere-se na microrregião do Vale do Assú. O município está localizado na região central 
do estado do Rio Grande do Norte, estendendo-se sob as coordenadas 5º34’ de latitude sul 
e a 36º54’ de longitude oeste, com uma altitude média de 100m (COSTA, 2006). A 
Floresta Nacional de Assú – FLONA/Assú está localizada a sudoeste do sítio urbano de 
Assú, representando um remanescente de floresta de caatinga, e é ainda preservada boa 
parte de suas características originais (COSTA, 2006).  



 

 

             O clima do local, segundo a classificação de Köeppen é "Bswh", ou seja, seco, 
muito quente e com estação chuvosa de março a abril, com variações de 1,4 mm a 1627,1 
mm e média de precipitação anual de 585,8mm. A temperatura média anual é de 28,1 ºC e 
umidade relativa média anual de 70 % (BRASIL, 2006). Geologicamente, a FLONA está 
inserida no embasamento cristalino e na Bacia Potiguar, sendo alimentado 
hidrogeologicamente pelo aqüífero Arenito – Açu (BRASIL, 2006). Segundo Ferreira 
(1988) os solos da FLONA são de dois tipos: solo litólico com cascalho de quartzo 
arredondado e areia quartzosa, classificados hoje como Neossolos. 
 
• Procedimento metodológico 
 A metodologia para a avaliação fenológica das espécies foi procedida 
qualitativamente (análise das épocas em que ocorrem as fenofases), e quantitativamente 
(intensidade com a qual cada fenofase ocorre), conforme Founier (1974). A coleta de 
dados fenológicos foi realizada de acordo com Ramalho (1976), com observação quinzenal 
de três a cinco indivíduos de cada espécie, em um período de um ano, analisando as 
fenofases reprodutivas: florescimento (botões florais ou inflorescências presentes, floração 
adiantada ou totalmente florida, floração terminada ou terminando) e frutificação (presença 
e quantidade de frutos), e as fenofases vegetativas: brotamento de novas folhas e queda 
foliar. Os dados meteorológicos correlacionados com as fenofases foram precipitação 
(mm), temperatura (ºC) e velocidade do vento (km/dia). Estes dados foram obtidos 
diariamente, apresentando uma média mensal, e fornecidos pela Estação Ipanguaçú, Base 
Física da EMPARN, localizada no município de Ipanguaçú-RN a aproximadamente 12 km 
da área de estudo. Foram selecionadas as seguintes espécies: Amburana cearensis 
(Allemão) A.C. Sm (Fabaceae), Auxemma glazioviana Taub. (Boraginaceae), Caesalpinia 
pyramidals Tul. (Caesalpiniaceae), Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm. 
(Euphorbiaceae), Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo (Bignoniaceae), e Pseudobombax 
cf. marginata (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns (Bombacaceae); quatro 
arbustivas: Combretum leprosum Mart. (Combretaceae), Croton sonderianus Müll. Arg. 
(Euphorbiaceae), Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae), Cordia leucocephala 
Moric. (Boraginaceae); e uma herbácea: Ruellia asperula (Mart. & Nees) Lindau 
(Acanthaceae). Todos os indivíduos de cada uma das espécies selecionadas foram 
devidamente marcados com um barbante para que se possa sempre fazer as anotações a 
partir daqueles mesmos representantes (Fig. 1). As observações das fenofases incluíram os 
períodos seco e chuvoso, basicamente os dois períodos que a região possui, e nos quais as 
plantas apresentam uma maior variação em sua fisionomia. Em todas as viagens de coleta 
de dados, observaram-se os aspectos reprodutivo e vegetativo de cada espécie, anotando-se 
todos os dados e fazendo registros fotográficos para comparações possíveis de cada 
fenofase (Fig. 2). Outra informação importante é que algumas espécies, como a 
Caesalpinia pyramidals Tul. (Caesalpiniaceae) e a Amburana cearensis (Allemão) A.C. 
Sm (Fabaceae), localizam-se em locais mais fechados da floresta, diferente das outras 
espécies que se situam na beira das estradas que cortam a Unidade de Conservação em 
questão, dado fundamental para entender algumas das fenofases observadas nestas 
espécies. 
 
      



 

 

 Fig. 1- Marcação dos indivíduos observados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2- Coleta de dados e registro fotográfico 

Resultados e Discussão 

 Pode-se observar que as fenofases foram fortemente influenciadas pelos fatores 
abióticos, como a precipitação, a temperatura e a velocidade do vento. Os gráficos 1, 2 e 3 
mostram a intensidade desses fatores e os meses em que estes foram mais ou menos 
acentuados. Quanto à queda foliar e o brotamento de novas folhas, as espécies foram 
classificadas em dois grupos: as perenifólias, que não perdem as folhas de maneira 
concentrada durante o período seco (julho a dezembro), com substituição de folhas velhas 
pelas novas durante a estação seca; e as decíduas, que perdem as folhas de maneira 
concentrada na estação seca, com pico de formação de folhas novas no final deste período 
(dezembro), influenciado pelas chuvas esporádicas e início da estação chuvosa (janeiro). 
Dentre as espécies perenifólias temos apenas a Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm  e 
a Caesalpinia pyramidals Tul., as demais são classificadas como decíduas, com queda 
foliar durante a estação seca. Quanto à floração observou-se que cinco espécies 
floresceram no início e no meio da estação chuvosa (Caesalpinia pyramidalis Tul., Cordia 
leucocephala Moric, Croton sonderianus Müll. Arg., Jatropha mollissima (Pohl) Baill, 
Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm.), quatro floresceram no final da estação 
chuvosa e início da seca (Auxemma glazioviana Talb., Combretum leprosum Mart., Ruellia 
asperula (Mart. & Nees) Lindau, Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.), e em 
duas não foi verificada a floração (Pseudobombax cf. marginata (A. St.-Hil., Juss. & 
Cambess.) A. Robyns, Amburana cearensis  Allemão A.C. Sm). Quanto à frutificação, 
apenas quatro espécies não frutificaram ou não foi observada esta fenofase (Amburana 
cearensis Allemão A.C. Sm, Pseudobombax cf. marginata (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.), 
Cordia leucocephala Moric, Ruellia asperula (Mart. & Nees) Lindau), e as demais 
frutificaram em meados da estação chuvosa para o início da estação seca. CESTARO et. al. 
(1989), caracterizando algumas espécies arbustivo-arbóreas de Caatinga do Seridó (RN), 
constataram que o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das espécies com que 
trabalharam, dentre elas Caesalpinia pyramidalis Tul. e Aspidosperma pyrifolium Mart., 
ocorreu durante o período chuvoso na região (janeiro-julho). Nas espécies tratadas neste 
trabalho, observou-se que a queda foliar se processou no final da estação seca (dezembro) 
e a formação de novas folhas de início a meados da estação chuvosa. Quanto à floração, 
dois picos foram registrados, nas estações chuvosa e seca. DUTRA (1987), realizando 
trabalho semelhante, abrangendo dez espécies arbóreas de cerrado (Brasília-DF), constatou 



 

 

que o período de maior queda foliar ocorreu nos meses de menor precipitação, 
acrescentando que o período de floração variou de espécie para espécie, processando-se 
normalmente no início e durante o período de chuvas, e quanto aos frutos foram 
constatados de dezembro a maio. 
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Gráficos: A-Velocidade do vento (km/dia), B-Temperatura média mensal (ºC),C-

Precipitação mensal (mm). 

 

 
Registro Fotográfico: a)Espécies na época seca e b) Espécies na época chuvosa 
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Conclusões 
 Os elementos meteorológicos analisados apresentaram importantes associações 
com as fenofases das espécies estudadas. Para a maioria das espécies, as fases reprodutivas 
ocorreram nos períodos de maior precipitação, enquanto que nos períodos maior 
temperatura e velocidade do vento, só foi verificada mais intensamente a fase vegetativa, 
como a queda foliar. Verifica-se que a maioria das espécies estudadas tem suas fenofases 
diretamente envolvidas principalmente pela precipitação, importante fator na região 
estudada. Porém, faz-se necessário um maior estudo destas espécies, em um período de 
tempo maior, visando ampliar este estudo para que se possa obter dados mais concretos 
sobre esse desenvolvimento reprodutivo e vegetativo das plantas, uma vez que elas podem 
variar seus ciclos de vida de acordo com as condições ambientais daquele período 
estudado, por isso a maioria dos estudos fenológicos exijam um maior tempo de 
observação. 
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Resumo: 
 

O presente trabalho objetivou reconhecer a composição da ictiofauna da Bacia 
Hidrográfica Apodi-Mossoró, bem como estabelecer a riqueza, diversidade e 
abundância das espécies de peixes presentes neste corpo d`água. Estudos dessa natureza 
são importantes por servirem de embasamento para pesquisas bioecológicas futuras. 
Foram realizadas coletas entre os meses de agosto de 2007 a julho de 2008, em cinco 
pontos ao longo do rio, entre os municípios de Apodi e Mossoró. Para tanto foram 
utilizadas redes de pesca e tarrafas. Após capturados, os exemplares foram triados e 
transportados ao Laboratório de Ictiologia da UERN para obtenção dos dados 
biométricos, tendo sido, após esta etapa, enviados  para a identificação taxonômica no 
Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura/NUPELIA, da 
Universidade Estadual de Maringá/UEM-PR. Para o cálculo da Riqueza de espécies 
utilizou-se o número total de espécies capturadas, enquanto que a Diversidade foi 
estimada a partir do Índice de Shannon. A determinação da abundância foi obtida 
através do número de indivíduos de cada taxa. Pretende-se ao fim do trabalho obter um 
diagnóstico das assembléias de peixes de um trecho do rio Apodi-Mossoró, com vistas a 
subsidiar futuros trabalhos de preservação e manejo. 

 
Palavras-chaves: Diversidade; Riqueza; Composição ictiofaunistica; semi-árido. 
 
Introdução 
 

A Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró é um importante recurso natural, que 
através de seus usos múltiplos supre as necessidades populacionais de várias cidades do 
Estado do Rio Grande do Norte. O rio Apodi-Mossoró, pertencente a esta bacia, nasce 
no município de Luiz Gomes, mais especificamente na serra das Queimadas e percorre 
vários municípios da região oeste do estado, dentre eles os municípios de Apodi, 
Governador Dix-sept Rosado, Mossoró, até desaguar no oceano Atlântico entre os 
municípios de Grossos e Areia Branca onde forma uma região de estuário. 

Em muitos trechos, o rio sofre com a ação do homem, pois nem sempre as 
regras de preservação e cuidado com o ambiente são observadas. Desta forma, as ações 
impactantes (urbanização, manejo de solo, destruição de mata ciliar e assoreamento) 
vêm alterando drasticamente os diferentes ecossistemas aquáticos com graves efeitos 
negativos para todas as comunidades biológicas, inclusive a fauna de peixes, a qual é o 
objeto de estudo deste trabalho. 



 

 

Segundo Fausch et al.(1990), na última década, as comunidades de peixes tem 
sido reconhecidas como excelentes indicadores da qualidade ambiental em sistemas de 
água doce. Desta forma, fica claro a importância de estudos bioecológicos em ambientes 
aquáticos ameaçados, sendo necessários para avaliar o grau de degradação ambiental 
nestes referidos ambientes, uma vez que esta variável influencia nas espécies 
predominantes e na quantidade de indivíduos presentes no ambiente. Desta forma, os 
corpos aquáticos de diversas regiões do mundo vêm apresentando uma significativa 
redução na diversidade de peixes nativos, devido principalmente a degradações dos 
habitats e a introdução de espécies exóticas, que juntos provocam a desestruturação das 
comunidades ou até mesmo a extinção local de algumas espécies (Marinho et al.2006).  

Trabalhos relativos a levantamentos faunísticos dessas comunidades são de 
grande importância, ao passo que são indispensáveis para o estudo biológico e manejo de 
uma área, por fornecerem informações básicas para uma série de outros trabalhos 
científicos (CASATTI et al. 2001). Nesse sentido, Barbieri et al (2000) ressaltam que todo 
estudo visando à preservação da ictiofauna e à implantação de qualquer atividade em 
determinada área deve ser precedido de um completo inventário. Além disso, o referido 
autor destaca ainda a importância em se conhecer a origem e a natureza desta ictiofauna, 
verificar as espécies endêmicas e introduzidas. 

A despeito de sua importância e dos problemas ambientais que este ecossistema 
vêm sofrendo, trabalhos que dizem respeito a ictiofauna, são escassos, destacando-se 
somente os trabalhos de Almeida (1997) e Gavilan-Leandro (2003). Deste modo, este 
trabalho tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade da ictiofauna do 
ecossistema em questão, a fim de elucidar aspectos, referentes à sua organização 
ictiofaunística. 
 
Materiais e Métodos 
 

As coletas foram realizadas no período de agosto de 2007 a junho de 2008, em 
diferentes pontos (tabela 1) do rio Apodi-Mossoró, localizados nos municípios de Apodi e 
Mossoró. Os exemplares foram coletados com o auxilio de tarrafas e anzóis. Após a 
captura, foram transportados em caixas isotérmicas até o Laboratório de Ictiologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde foram triados e fixados em solução 
de formalina a 10%. Em seguida, foram enviados para a identificação taxonômica no 
Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura/NUPELIA, da Universidade 
Estadual de Maringá/UEM-PR,. 
 
Análise de dados 
 

A riqueza de espécies, componente que indica o número de espécies de uma 
comunidade, foi inferida através do número de espécies das amostras nos diferentes locais 
de coleta. A determinação da abundância foi obtida através do número de indivíduos de 
cada taxa. Para o cálculo da diversidade utilizou-se o Índice de Shannon (PINTO 
COELHO, 2000).  

Como forma de avaliar o grau de degradação do ambiente foram observados os 
seguintes elementos do ecossistema: o nível de preservação da mata ciliar (preservada, 
parcialmente devastada, totalmente devastada); salinas (presença ou ausência); campos de 
petróleo (presença ou ausência); pastagens (presença ou ausência); assoreamento (presença 
ou ausência); esgotos domésticos ou industriais (presença ou ausência); atividade pesqueira 
(presença ou ausência), carcinicultura (presença ou ausência). 



 

 

Resultados e Discussão 
 

Durante o período de estudo, foram capturados um total de 327 exemplares 
pertencentes a 11 espécies, 8 famílias e 3 Ordens (Tabela 01). A Ordem Characiformes foi 
representada pelo maior número de Famílias (50%), sendo seguida pela Ordem 
Perciformes (25%) e Siluriformes (25%) (Figura 1). Nossos dados são corroborados por 
Lowe-McConnell, (1987) quando comenta que a ictiofauna neotropical é muito rica em 
espécies das ordens Characiformes e Siluriformes, as quais geralmente incluem a maioria 
das espécies das assembléias de peixes. Esta predominância também foi observada por 
Fialho et al. (2007) nos riachos do rio Meia Ponte da bacia do Paranaíba, e por Benedito- 
Cecílio et al. (2004) em três tributários do Paranaíba. 
 
Tab. 01- Representação da composição de espécies com suas referentes famílias e ordens, coletadas no Rio 
Apodi- Mossoró,  RN, durante o período estudado. 
 

ORDEM FAMÍLIAS ESPÉCIES Nome 

vulgar 

  

Characidae 

 

Astyanax sp 

 

Piaba 

 Characidae Astyanax sp Piaba do 

rabo pintado 

  

Prochilodontidae 

 

Prochilodus sp 

 

Curimatã 

CHARACIFORMES    

 Erythrinidae Hoplias sp Traíra 

    

 Anostomidae Leporinus   Piau 

    

  

Auchenipteridae 

 

Parauchenipterus 

 

Cangati 

SILURIFORMES  

Loricariidae 

 

 

Loricariichththys 

 

Cascudo 

    

  

Cichlidae 

 

Cichlasoma  

 

Cará 

PERCIFORMES Cichlidae Oreochromis  Tilápia 

 Cichlidae Cichla  Tucunaré 

  

Clupeidae 

 

Triportheus  

 

Sardinha 
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Figura 1 – Participação das ordens em uma comunidade de um trecho do Rio Apodi-Mossoró, RN. 

A figura 2 evidencia a participação das famílias nas capturas. A família 
Characidae apresentou maior representatividade no número de espécies (27,3%), seguida 
por Cichlidae (18,2%). As demais famílias apresentaram baixa representatividade (9%). 
Esses resultados são corroborados por Reis et al (2003) e Santos et al (2004), que 
encontraram a família Characidae, dentre os Characiformes,  como a mais numerosa. 
Ainda, segundo Britski, (1972), a destacada participação desta família é decorrente da 
ampla distribuição de suas espécies em água doce, além desta família incluir a maioria das 
espécies de peixes de águas interiores do Brasil. Em relação aos ciclídeos, esse valor 
encontrado refere-se a participação, principalmente,  de Oreochromus sp e Cichla sp na 
comunidade. De acordo com Gavilan Leandro (2003), neste ambiente, estas duas espécies 
exóticas são predominantes, sobretudo na fase diurna. 
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Figura 2 – Representação das famílias em uma comunidade de um trecho do Rio Apodi-Mossoró, RN 



 

 

Entretanto, embora seja relatada a participação de espécies exóticas no 
levantamento (Figura 3), os dados demonstram que a maior parte das espécies  encontradas 
neste ambiente são nativas. Essa informação nos remete a importância e necessidade de 
preservação dessas espécies neste ambiente. Molina et al (1996) descreve a extinção local 
de espécies de peixes nativas, ocasionada pela introdução, sem estudo prévio, de 
exemplares de Cichla ocellaris na Lagoa Redonda, Rio Grande do Norte e enfatiza que 
introduções sem o devido conhecimento da ecologia, ocasionam danos irreversíveis às 
populações naturais de peixes. Apesar da dificuldade em se monitorar a introdução de 
novas espécies de peixes em rios, é necessário que se proponha técnicas de conscientização 
ambiental com a população local, com vistas a  minimizar esse problema. 

 

82%

18%

Exoticas

Nativas

  
Figura 3 – Percentual de espécies exóticas e nativas capturadas no trecho do Rio Apodi-Mossoró, RN. 

A Figura 4 evidencia a freqüência de captura por espécies nos diferentes locais 
amostrados. Verificamos que a região de Apodi apresentou maior Riqueza e Abundância 
de espécies. Tal fato pode ser resultado das diferenças entre os locais de coleta. Os pontos 
referentes à localidade de Apodi, foram caracterizados como ambientes lênticos, onde 
ocorre maior aporte de nutrientes, maior quantidade de  abrigos e por serem ambientes 
mais estruturados, diferente da localidade de Mossoró, o qual é considerado como 
ambiente lótico,que por efeito de velocidade de água mais elevada tem diminuída sua 
capacidade de retenção de matéria orgânica autóctone e alóctone e por ser de um corpo 
d’água de maior porte provoca uma maior dispersão de indivíduos.  Além disso, os pontos 
de coleta no município de Apodi, apresentaram-se menos impactados  quando comparados 
com a região de Mossoró. Segundo Domato (2001), a presença, ausência e abundância de 
uma ou várias espécies pode ser indicativo de alterações nas condições e na qualidade 
ambiental, o que caracteriza a ictiofauna como ótimo indicador ecológico do ambiente. 
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Figura 4 – Freqüência de captura das espécies por local amostrado, região de Apodi e região de Mossoró. 

Esses dados são corroborados pelos valores do Índice de Diversidade de Shannon 
que indica maior diversidade para a Região de Apodi (1,44) quando comparado a região de 
Mossoró (0,89) (Figura 05). Conforme dito anteriormente, diversos fatores podem estar 
contribuindo para essa diferença, dentre eles as características ambientais dos locais 
estudados, alterações antrópicas, assoreamento, retirada da mata ciliar, eutrofização... 
(Tabela 2) e ainda maior disponibilidade de alimento. 
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Figura 5 – Índice de Diversidade de Shannon para as duas localidades amostradas, Apodi e Mossoró. 

 
 

 

 

Tabela 2 – Pontos de coleta, número de espécimes encontrados e impactos ambientais observados. 



 

 

Pontos de coleta Número de espécies Impactos ambientais 
observados 

1. Apodi (Barragem Santa 
Cruz) 

22 Represamento de rio, 
esgotos domésticos 

ou industriais, 
assoreamento. 

2. Apodi  (Córrego Júlio 
Marinho) 

280 Esgotos domésticos 
ou industriais, 

assoreamento, dejetos 
sólidos. 

3. Mossoró (Ponte Leste 
Oeste) 

2 Esgotos domésticos, 
assoreamento, 

eutrofização,mata 
ciliar  totalmente 

devastada. 

4.Mossoró (Ilha de Santa 
Luzia) 

14 Esgoto domésticos ou 
industriais, 

assoreamento, criação 
de animais. 

4. Mossoró (Passagem de 
Pedras) 

9 Esgoto domésticos ou 
industriais, 

assoreamento, 
ocupação irregular. 

   

Conclusão 
 

A análise dos dados nos permite concluir que os ambientes estudados apresentam 
boa representatividade de espécies de peixes, com predomínio de espécies nativas. A 
região de Apodi apresentou maior Índice de Diversidade de espécies quando relacionado a 
de Mossoró, estando este fato relacionado, provavelmente, com o maior número de ações 
impactantes no ecossistema. 
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Resumo 
 

As lectinas são proteínas capazes de se ligarem não covalentemente a carboidratos 
ou a glicocomplexos formando estruturas de membrana capazes de atuar na sinalização dos 
mais deferentes processos da atividade celular. As lectinas de sementes de plantas pertencentes 
à subtribo Diocleinae, são proteínas de origem não imune que reconhecem especificamente 
carboidratos do tipo Glicose e Manose. Dados da literatura já têm mostrado os efeitos adversos 
dessas proteínas em fungos, plantas, insetos e animais superiores, efeitos esses como ação 
fungicida, indução de liberação de Óxido Nítrico em endotélios venosos, mitogênese de 
macrófagos e outros. Em função disto o presente estudo se propôs a avaliar se a lectina da 
semente de Dioclea guianensis apresenta efeitos tóxicos em ratos e se ela interfere no 
metabolismo dos carboidratos, lipidios e proteínas dos indivíduos normais ou com diabetes 
induzida. Os parâmetros utilizados para a avaliação foram os níveis plasmáticos de glicose, 
proteínas totais, albumina e triglicérides além dos parâmetros indicadores de toxicidade como a 
concentração plasmática de aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Os 
resultados obtidos mostram que as lectinas das sementes de Diocleinae determinaram 
alterações nos parâmetros avaliados tanto em animais que foram tratados com uma única dose 
quanto em animais tratados com doses diárias, por sete dias. Os dados também mostraram que 
a lectina em questão não desenvolve toxicidade hepática nos animais, mas os níveis 
aumentados de creatinina indicam uma possível disfunção renal.  
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Introdução 
 

As lectinas são proteínas ou glicoproteínas que possuem um ou mais domínios não 
catalíticos capaz(es) de reconhecer e associar-se, de forma reversível, a carboidratos livres ou 
glicocomplexos sem que haja modificações na sua estrutura covalente (Lis e Sharon ,1998; 
Peumans e Van Damme, 1995). Foram pela primeira vez observadas por Stillmark, em 1888, 
quando descreveu em seu trabalho de dissertação sobre a existência de um princípio 
aglutinante de hemácias presente em sementes de mamona (Ricinus communis L). 

Devido à sua habilidade de reconhecer glicocomplexos contido em uma larga 
variedade de glicanos associados à glicoconjugados solúveis e integrais de membrana as 
lectinas, (CALVETE et al. 1999), participam em inúmeros processo celulares tais como: 
comunicação celular, defesa do hospedeiro, fertilização, desenvolvimento etc.  
Existem proteínas com domínios lectínicos que participam do mecanismo de controle do 
enovelamento de proteínas recém-fabricadas no retículo endoplasmático (TROMBETTA e 
HELENIUS 1998; SCHRAG et al. 2003),  influenciando, desta maneira, a via de 
endereçamento final das proteínas.  Algumas lectinas ligantes a manose podem exercer função, 
em última instância, de moduladoras de processo inflamatório (TAKAHASHI et al. 2005). 



 

 

Dentre as possíveis aplicações das lectinas como ferramentas de pesquisas biológicas 
podem ser citadas: decifração de glicocomplexos (SANZ-APARÍCIO et al. 1997), indução da 
liberação de oxido nítrico em músculos lisos contribuindo para o relaxamento vascular tal 
(GADELHA et al. 2005), avaliação do comportamento de células de linhagem cancerosas 
(WANG et al. 2000), mediar endereçamento de drogas a diversos tecidos, (BIES et al. 2004), 
estudos histoquímicos (SOFFIENTINO et al.2006) e transformação genética de plantas com 
grande importância econômica portando genes de lectinas com efeitos anti-nutricionais para 
torná-las resistentes a pragas de plantações como (FOISSAC et al 2000; COUTY et al. 2001).  

Com base no esposto pode-se sugerir a realização de muitas investigações sobre os 
efeitos das lectinas, entre as quais sua ação como agente hipoglicemiante.  

Como se sabe a elevação da glicemia plasmática nos animais caracteriza uma doença 
conhecida como Diabetes Mellitus. É uma doença crônica - degenerativa que se caracteriza, 
primariamente, pela elevação da glicose plasmática associada a uma falência total ou parcial na 
secreção de insulina (GUYTON, 1992). Como conseqüência pode surgir complicações a longo 
prazo tais como a retinopatia, nefropatia, neuropatia, vasculopatia resultantes de diferentes 
perturbações metabólicas (NATHAND 1993 e RODGER, 2000), que em conjunto reduzem a 
expectativa e a qualidade de vida de seus portadores. Sua prevalência em todos os países do 
mundo é crescente, o que a torna uma doença com características epidêmicas (ZIMMET, 1995). 
A busca do entendimento de seus fatores determinantes, de sua evolução e de suas formas de 
controle e tratamento tem gerado muitos estudos ao longo dos últimos cem anos, embora os 
conhecimentos produzidos até agora não tenham sido suficientes para a cura desta fisiopatologia. 
Em função disto, os trabalhos que são direcionados para o tratamento da doença, desperta sempre 
um grande interesse na população e comunidade científica, uma vez que cada descoberta se 
constitui de esperanças de uma melhor qualidade de vida para muitos de seus portadores. 

Nesta linha, este estudo se propôs a avaliar o efeito de lectina de Dioclea guianenseis, 
sobre a glicemia de ratos normais e diabéticos induzidos por aloxano e ainda seus possíveis 
efeitos toxicológicos. O presente estudo se justifica em função da necessidade sempre premente 
de se descobrir novas substâncias que tenha efeitos hipoglicemiantes e que possam ser utilizadas 
por indivíduos que tenham problemas de regulação da glicemia plasmática como é o caso dos 
diabéticos.  
 
Metodologia  
 
– Animais utilizados e manutenção 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus Novergicus) machos com 90 dias de idade obtidos 
do Biotério Central da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Os animais eram 
acondicionados em gaiolas plásticas e mantidos em condições padrão de biotério com 
fotoperíodo de 12 horas claro e escuro, temperatura de 23+2°C, com água e ração à vontade. Em 
parte dos animais era induzido o diabetes utilizando-se de dose única de 150mg de aloxano por 
kg de peso, via intraperitonial. Durante todo o período experimental os animais eram observados 
em termos comportamentais, o peso e o consumo de ração avaliado o diariamente (Barbosa et al 
1999). 
- Purificação da Lectina e preparo da solução da Lectina: 

As lectinas de sementes de Dioclea guianensis eram purificadas seguindo a 
metodologia descrita por Vasconcelos et al. (1991) e modificada por Rios (1998). Após, eram re-
solubilizada em uma solução de 0,15M de NaCl contendo 5mM de Ca+2 e Mn+2. 
-Teste de Toxicidade Aguda: 

Os animais foram divididos nos seguintes grupos: 1) animais tratados com solução de 
Cálcio e Manganês, a 15mM por Kg (solução de solubilização da Lectina); 2) Animais tratados 
com solução salina a 0,9%, 3) com a solução lectina (DGA) na concentração de 9 mg/Kg. O 



 

 

tratamento foi feito com doses diárias das soluções, via intraperitoneal, por sete dias. No final do 
sétimo dia os animais foram postos em jejum over night e em seguida retirado o sangue para as 
análises programadas. O sangue era coletado em micro tubos de ependorf, centrifugado e o 
plasma separado para as seguintes avaliações bioquímicas indicadoras de toxicidade: 1) Uréia,  
2) α-Amilase (Kits KATAL), 3) Creatinina (Cepa), 4) Aspartato Aminotranferase, 5) Alanina 
Aminotransferase (kits Bioclin). As dosagens eram feitas por especrtrofotometria utilizando-se 
de KITS produzidos pela KATAL, CEPA e BIOCLIN. Os animais também foram observados 
diariamente em relação aos aspectos comportamentais e exibição de sintomas característicos de 
toxicidade e índice de mortalidade determinado. Além disso, foi feita a avaliação ponderal no 
início e fim dos tratamentos.  
- Avaliação do efeito da Lectina no perfil metabólico dos animais 

Para esta avaliação os animais receberam o mesmo tratamento conferido à toxicidade 
aguda, e os seguintes parâmetros foram avaliados também por espectrofotometria: 1) Albumina; 
2) Proteínas totais, 3) Colesterol total; 4) Triglicérides. Utilizou-se de KITS produzidos pela 
KATAL e Doles.   
-Teste do hipoglicemiante da Lectina: 

Foi trabalhado com animais diabéticos e sadios, divididos em quatro grupos: 1- grupo 
não diabético não tratado, (era realizada uma simulação de indução do diabetes com solução 
salina administrado por via intraperitoneal e após 48hs os animais eram postos em jejum e 
tratados com solução salina); 2- grupo não diabético tratado, (após a simulação do diabetes os 
animais eram tratados com uma solução da lectina na concentração de 9mg/kg de peso do 
animal); 3- grupo diabético não tratado ( os animais recebia solução salina a 09% para simular o 
tratamento). 4- Um grupo diabético tratado com a solução da lectina. (No dia do tratamento era 
feita uma primeira coleta sanguínea, via caudal, para saber os valores iniciais da glicemia e 
depois os animais recebiam uma única dose da lectina). Em todos os grupos o sangue era 
coletado 3, 6 e 9hs após o tratamento e o plasma separado para as dosagens de glicose. Os níveis 
de glicose foram medidos por espectrofotometria através de kit colorimétrico (glicose oxidase - 
Doles). 
 
Resultados e Discussão: 
*Perfil eletroforético da lectina purificada 

A figura 1 mostra o perfil eletroforético obtido da proteína purificada. Devemos 
atentar que a proteína trata-se de um homotetramero não covalentemente unido (que é desfeito 
durante o processo de eletroforese), e cada subunidade exibe uma massa por volta 30 kDa. Para 
subunidade tornar-se funcional, esta sofre uma modificação pós-traducional de clivagem e 
rearranjo, entretanto nem todos os rearranjos são bem sucedidos, gerando duas populações de 
fragmentos com respectivas massas moleculares de aproximadamente 18,5 e 12,4 kDa, o que 
explica as duas bandas excedentes.   

 
*Atividade Toxicológica: Fig.01: Eletroforese comprovando 

a pureza da proteína purificada. 



 

 

Os animais tratados com a solução de Cálcio e Manganês [15 mM] apresentaram uma 
mortalidade de 50% e os sobreviventes uma redução de massa corpórea em torno de 12% (Fig. 
02), prostação e diarréia, nos últimos dias do experimento. A solução de lectina não induziu 
alteração no peso nem mudanças comportamentais. 
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                                                Fig.02- Massa corpórea dos animais dos diferentes grupos 

                                        Antes e após o tratamento. As barras significam valores médios  
                                        e desvio padrão da média. 

 
Para se avaliar a toxicidade hepática e renal procedeu-se a avaliação de componentes 

plasmáticos indicadores de toxicidade. Como se sabe uma das principais funções do fígado é a 
desintoxicação, que faz do órgão um local propício para agressão de substâncias tóxicas 
(MACLACHLAN; CULLEN, 1998). Nossos dados mostram (Fig. 3 e 4) que os animais tratados 
com a solução de cálcio manganês apresentaram altas concentrações plasmática de alanina 
aminotransrase (5,0 U/L) e aspartato aminotransferase (4,5 U/L) indicando que administração 
dos íons promove forte toxicidade hepática. Os dados também mostram que a solução de lectina 
DGA (que é preparada em associação com cálcio e manganês) não promove alterações nos níveis 
plasmáticos de alanina aminotransferase e além disto, é capaz de reduzir significantemente a 
concentração plasmática do aspartato aminotransferase em comparação aos controles (animais 
tratados com solução salina). Pode-se deduzir que os citados íons são seqüestrados pela lectina 
em sua estrutura tridimensional tornando-a funcional. 
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Outra enzima indicadora de toxicidade é a α-Amilase. É uma enzima de origem 

salivar e pancreática e a alteração em sua concentração plasmática pode indicar lesões hepáticas 
e/ou pancreáticas (CARL,1994, EDWARD, 1964). A figura 4 mostra que o tratamento com a 
solução de Ca e Mn promoveu redução drástica nos níveis plasmáticos da enzima em 
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Fig.03- Concentração plasmática média de Alanina
Aminotransferase nos três grupos de animais. As
barras sinificam valores médios e desvio padrão da
média. Letras diferentes no topo das barras significa
diferença estatística entre os grupos (p<0,005).
N=08. 

Fig.04- Concentração plasmática média de aspatato
Aminotransferas nos três grupos de animais. As barras
sinificam valores médios e desvio padrão da média
.Letras diferentes no topo das barras significa
diferença estatística entre os grupos (p<0,005). N=08. 



 

 

comparação com os controles, redução esta não observada nos animais do grupo DGA. Este 
parâmetro também indica toxicidade somente para o tratamento com o Ca e Mn (Fig. 5).  
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A Uréia e Creatinina são parâmetros que indicam algum ataque aos rins. A 
normalidade na concentração de creatinina indica segurança quanto à capacidade renal de 
excretar, reabsorver e secretar. Ela aparece elevada na insuficiência renal aguda e crônica (CARL 
e EDWARD 1994). Pode-se observar pelas figuras 6 e 7 que os tratamentos com a solução de Ca 
e Mg provoca elevação nos níveis de Uréia e Creatinina; com DGA, apenas na concentração de 
Creatinina. Os resultados indicam que o tratamento com DGA parece causar lesão ou pelo menos 
alterar sua funcionalidade. 
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Atividade hipoglicemiante: 

O tratamento com dose única com solução da Lectina de Dioclea guianenses (9,0 
mg/kg de peso) se mostrou efetiva na redução da glicemia plasmática de ratos normais ou com 
diabetes induzida. A figura 8 mostra que nos animais normais (não diabéticos) essa redução foi 
na ordem de 30% 3, 6 ou nove horas após a administração da solução. Nos ratos diabéticos       
(fig. 9) o tratamento com a lectina promove redução de 20, 30 e 25 % em 3, 6 e 9 horas após a 
administração da solução de lectina. Esses achados se mostram importantes porque não há dados 
na literatura que evidencie ação de lectinas na redução da glicemia de indivíduos normais ou 
diabéticos. Como não foi evidenciado neste trabalho qualquer efeito tóxico da lectina nos 
animais, pode-se abrir uma nova linha de investigação para se determinar que vias de sinalização 
estão sendo ativadas na determinação desta resposta. 
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Fig.06- Concentração plasmática de uréia nos três
grupos de animais. As barras sinificam valores
médios e desvio padrão da média. Letras diferentes
no topo das barras significam diferenças estatísticas
entre os grupos (p<0,005). N=08.  

Fig.07- Concentração plasmática de creatinina nos
três grupos de animais. As barras significam valores
médios e desvio padrão da média. Letras diferentes
no topo das barras significam diferenças estatísticas
entre os grupos (p<0,005). N=08.  

 Fig.5- Concentração plasmática de α-amilase nos três grupos de
animais. As barras sinificam valores médios e desvio padrão da
média. Letras diferentes no topo das barras significam diferença
estatística entre os grupos (p<0,005). N=08. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efeito de tratamento prolongado com lectina de Dioclea guianenses na homestase glicídica: 

A figura 10, 11 e 14 mostram que o tratamento por 7 dias com doses diária de 9mg/kg 
da lectina promoveu redução significativa na concentração plasmática de glicose, triglicérides e 
albumina, até 24 horas após o final do tratamento.  
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Não se observou redução significativa na concentração de colesterol e proteínas totais 

(fig. 12 e 13). Estes resultados apontam para uma intensa atividade metabólica dos animais 
tratados com a lectina e com homeostasia glicídica regulada. 
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Fig.08 - Glicemia plasmática média dos animais
não diabéticos tratados ou não com a solução de 
lectina. As barras significam os valores médios e 
seus respectivos desvios padrões. Letras 
diferentes no topo das barras representam 
diferenças estatísticas entre os tratamentos 
(p<0,005). N=8 
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Fig.09 - Glicemia plasmática média dos animais
diabéticos tratados ou não com a solução de
lectina. As barras significam os valores médios e
seus respectivos desvios padrões. Letras
diferentes no topo das barras representam
diferenças estatísticas entre os tratamentos
(p<0,005). N=8 
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Fig.10 - Níveis de Glicose plasmática após sete dias
de administração da DGA. As barras significam os
valores médios e seus respectivos desvios padrões. 
Letras diferentes no topo das barras representam 
diferenças estatísticas entre os tratamentos
(p<0,005). N=8. 
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Fig.11 - Níveis de Triglicérides plasmáticos após sete
dias de administração da DGA. As barras significam os
valores médios e seus respectivos desvios padrões.
Letras diferentes no topo das barras representam
diferenças estatísticas entre os tratamentos (p<0,005).
N=8.

Fig.12 - Níveis de Colesterol Total plasmático. As barras significam
os valores médios e seus respectivos desvios padrões. Letras
diferentes no topo das barras representam diferenças estatísticas
entre os tratamentos (p<0,005). N=8 
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Conclusões 
 
 Os resultados mostrados no presente trabalho nos permitem concluir que a solução de lectina 
(DGA) não possui efeito tóxico significativo em ratos, ao contrário da solução de Ca Mg que 
quando administrada sem a lectina, promove toxicidade hepática e renal aguda podendo 
determinar a morte dos animais. Em relação à atividade hipoglicemiante ela foi capaz de 
diminuir os níveis glicose plasmática dos animais normais ou diabéticos tratados com dose única 
ou em tratamento prolongado por sete dias. O tratamento prolongado também se mostrou efetivo 
na redução dos níveis de triglicérides e albumina plasmática remetendo os animais a uma 
condição metabólica mais ativa. Conclui-se também que novas investigações se fazem necessário 
para o entendimento dos mecanismos de sinalização empregado pela lectina na efetivação das 
respostas observadas. 
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Resumo 
 
A multiplicação de clones com alta qualidade, livre de patógenos e produção de frutos 
padronizados, além de uma dada economia de tempo para obtenção das mudas, evitando 
prejuízos em seu cultivo são técnicas de bastante interesse por parte de uma agricultura de alta 
produtividade com baixos custos.  Diante destas perspectivas foram realizados 2 experimentos 
com pinha, em quatro épocas diferentes, utilizando os meios de cultura MS e WPM com 5 
concentrações de 6-benzilaminopurina (0,0 mgL-1; 0,8 mgL-1; 1,6 mg.L-1; 2,4 mgL-1; 3,2 mgL-1). 
Os experimentos foram conduzidos em DIC com 5 tratamentos e 6 repetições. A unidade 
experimental foi representada por 4 frascos cada. As médias das variáveis (número de explantes 
brotados, número de brotos/explante, número de explantes oxidados, número de folhas/explante e 
número de explantes contaminados) foram comparadas a partir do Teste de Tukey. Após 40 dias 
da inoculação dos explantes os dados foram coletados e analisados. Observou-se que não houve 
diferença significativa entre as doses de BAP para nenhuma das características avaliadas. Todas 
as concentrações apresentaram brotações com emissão de folhas. A oxidação e a contaminação 
foram baixas nas diferentes épocas do ano. Nos dois meios de cultivo o uso de BAP não induziu 
o aumento das variáveis testadas, exceto com relação ao número de brotos por explante em julho 
no meio WPM, esse cresceu até a dose de 1,6 mg.L-1. 
 
Palavras-chave: Pinha, micropropagação, oxidação, contaminação. 
 
Introdução No máximo 1000 palavras 
 

A Annona squamosa L. espécie originária da América Tropical, mais precisamente das 
terras baixas da América Central, conhecida no Brasil como pinha, ata ou fruta do conde, tem 
grande potencial pela sua adaptabilidade e valor nutritivo e também pelo delicioso sabor de sua 
fruta fresca, considerados os melhores do gênero.  

As Annonáceas são fruteiras tipicamente de clima tropical. Por ser uma fruta que tem 
apresentado um grande incremento na aceitação pelo consumidor e pelo mercado interno, 
motivou os fruticultores e empresários e tem forçado a pesquisa a desenvolver métodos para que o 
produtor possa acompanhar tanto na quantidade como na qualidade de frutos ofertados.  

Estudos realizados com a cultura de pinha comprovam que apesar de ser uma planta 
hermafrodita, ocorre nesta, a presença da dicogamia protogínica, ou seja, a maturação do gineceu 



 

 
 
 
 

acontece antes do androceu, impedindo a ocorrência de autofecundação (ARAUJO, et al., 1999). 
Com isso a pinheira depende de fatores externos para sua reprodução, o que leva a dificuldades 
em algumas épocas de se obter uma quantidade padronizada de frutos para a sua comercialização, 
levando a uma baixa dos preços nos meses de janeiro a março (período reprodutivo da espécie) e 
aumento significativo de abril a agosto.  

Ultimamente, a espécie tem apresentado uma demanda crescente de consumo. Tal fato 
motivou os fruticultores e empresários do ramo a investirem na produção e comércio da mesma. 
Este interesse tem ocasionado uma demanda crescente de pesquisa com a espécie, uma vez que 
inúmeros problemas têm sido observados em função da sua grande variabilidade genética. 
Contudo, a anonna reconhecida como a mais cultivada das 50 espécies do gênero (JOLY, 1979), 
ainda não foi explorada o bastante nas pesquisas de micropropagação e reprodução assexual in 
vitro, afim de obter-se um cultivo massal de mudas otimizadas na produção de frutos em qualquer 
época do ano, trazendo boas repercussões ao comércio de frutíferas da pinheira. 

A técnica de cultura de tecidos de plantas tem sido largamente utilizada na resolução de 
diversos problemas de várias culturas agronômicas, sendo uma importante estratégia para o 
melhoramento, clonagem e multiplicação de plantas em larga escala e para obtenção de plantas 
livres de vírus, com alta qualidade sanitária e genética (BRUM, 2001). Além do controle efetivo 
de doenças, apresenta também facilidade no manuseio e transporte, independência da 
sazonalidade e utilização de pequenas porções da planta para a produção em larga escala.  

Entretanto, segundo Oliveira et al, 2006, a multiplicação in vitro e em larga escala de 
anonáceas ainda tem se confrontado com algumas limitações. A contaminação endógena dos 
explantes (SANTANA et al., 2003), a alta concentração de compostos fenólicos em seus tecidos 
e a abscisão foliar precoce (LEMOS, 2000), são os principais exemplos. Para Lemos (2000), 
solucionar essa dificuldade representa o grande desafio na obtenção de um protocolo consistente 
para a micropropagação de anonáceas. 

Para se obter sucesso na micropropagação dessa espécie, os vários fatores citados devem 
ser levados em consideração e testados em uma ampla escala de experimentos.  

De acordo com Faroog, 2002 Vários meios de cultura com diferentes hormônios e 
condições foram julgados na padronização de propagação in vitro de Annona squamosa L. Uma 
grande escala de micropropagação de explantes nodais foi alcançado com êxito para esta planta. 
O carvão ativo tem um profundo efeito na prevenção dos polifenóis. BAP, KIN, AIA, IBA e 
ANA foram usados isoladamente ou em combinação para induzir gemas, produzidas em 7-14 
dias.  

Com base nisso e nos resultados de que a clonagem in vitro de matrizes previamente 
selecionadas, mediante a cultura de tecidos vegetais, é um dos melhores métodos, capaz de 
satisfazer aos requisitos para resultados mais efetivos principalmente quando a propagação 
regenerativa é insatisfatória ou quando a propagação por sementes não ocorre naturalmente. O 
seguinte trabalho teve como objetivo apresentar técnicas de desenvolvimento e adaptação à 
multiplicação de clones com alta qualidade, livre de patógenos e produção de frutos padronizados, 
além de uma dada economia de tempo para obtenção das mudas, evitando prejuízos em seu 
cultivo. Diante das perspectivas do trabalho serão realizados 4 experimentos em diferentes épocas 
do ano com diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (0,0mg.L-1 ; 0,8mg.L-1 ; 1,6mg.L-1 ; 
2,4mg.L-1  ; 3,2mg.L-1). Cada experimento terá 5 tratamentos com 4 repetições, sendo a unidade 
experimental representada por 5 frascos, cada um com um explante.  

    



 

 
 
 
 

Metodologia  
 

O trabalho, constituído de dois experimentos por época (outubro/2007, janeiro, abril e 
julho de 2008) e com meios diferentes MURASHIGE & SKOOG, 1962 (MS) e  meio LLOYD 
& MCCOWN (WPM), foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal (LCTV), do 
Departamento de Ciências Biológicas, localizado na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais do 
Campus Central da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

Cada experimento era constituído de 5 tratamentos com diferentes concentrações de N6-
Benzilaminopurina (BAP - 0,0 mg.L-1; 0,8 mg L-1; 1,6 mg.L-1; 2,4 mg L-1; 3,2 mg L-1). Foi 
utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 6 repetições por tratamento. A unidade 
experimental continha 4 frascos com 1 explante cada. Os dados foram transformados por raiz de  
X + 0,5 com finalidade de atender as pressuposições  da análise de variância As variáveis 
(número de explantes brotados, número de brotos/explante, número de explantes oxidados, 
número de folhas/explante e número de explantes contaminados) foram avaliadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

Os explantes foram coletados de uma planta matriz localizada no Campus Central da 
UERN e levados ao laboratório para o processo de desinfecção. Inicialmente foram descartadas 
as folhas e as partes jovens, ficando apenas os segmentos nodais com as gemas axilares. Estes 
ficaram em água corrente durante 1 hora. Em seguida foram levados para a câmara de fluxo 
laminar, onde foram desinfectados com álcool a 70% durante 1,5 minutos, hipoclorito de sódio 
por 3 minutos e lavados três vezes, durante 5 min em água destilada e autoclavada. 
Posteriormente os segmentos nodais foram seccionados e inoculados em 30mL de meio de 
cultura, suplementados com ágar (7,0 g.L-1), carvão ativo (2,0 g L-1), nitrato de cálcio – 
Na(NO3)2 (0,8 g L-1). O pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 antes da esterilização em 
autoclave (120ºC e 1 atm durante 20 minutos). Após a inoculação, os explantes foram mantidos 
em uma câmara de germinação sem iluminação, durante três dias a 25oC e posteriormente 
transferidos para uma sala de crescimento com temperatura média de 25 + 2ºC e fotoperíodo de 
12h. Os experimentos, por época, foram montados, respectivamente, em 05/10/2007, 
10/01/2008, 06/04/2008 e 02/07/2008. As observações e coletas de dados dos experimentos 
foram realizadas 40 dias após a inoculação.  

 
Resultados e Discussão 

 
A partir da análise dos resultados, observou-se que não houve diferença significativa entre 

os tratamentos em nenhuma das características avaliadas no mês de Outubro de 2007, tanto para 
o meio MS quanto para o meio WPM (Tabela 1). O controle foi igual aos demais tratamentos. 
Esse fato deve-se, provavelmente, à concentração de auxina endógena encontrada nos explantes 
ou as concentrações do hormônio utilizado não ter sido suficientes para o incremento da 
diferenciação celular.  

 
Tabela 1: Número de Explantes Brotados (NEB); Número de Brotos (NBE); Número de Explantes 
Oxidados (NBE); Número de Explantes Contaminados (NEC). Outubro, 2008.   

[BAP mg L-1] NEB NBE NFE NEO NEC 
 MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM 

0,0 1,68 1,51 1,30 1,68 1,47 1,79 0,36 0,36 0,42 0,49 
0,8 1,31 1,48 1,15  1,31 2,64 1,63 0,49  0,22 0,49 0,49 
1,6 1,59  1,01 1,01 1,59 2,12  1,40 0,76 0,42 0,56 0,49 



 

 
 
 
 

2,4 1,26  1,21 0,83 1,26 1,73 1,96 0,83 0,49 0,36 0,76 
3,2 1,70 1,56 1,08 1,70 1,88 1,66 0,36 0,36 0,96 0,49 
CV 42,99 36.58 54,37 40.63 69,09 57.58 71,66 95.63 78,66 76.04 
 
Para a variável, número de explantes brotados (NEB), nota-se nos dois meios de cultivo, 

um maior número de brotação nos tratamentos 1 e 5 com as concentrações 0,0 mg L-1 e 3,2 mg 
L-1, respectivamente, mesmo não tendo nos tais tratamentos, uma diferença significativa entre os 
demais.  

Em experimentos feitos com Annona muricata L., da mesma família da pinha, LEMOS, 
(1996) observou que o número de brotos aumentava à medida que se aumentava a concentração 
de BAP, entretanto o número máximo de brotos foi obtido com a concentração de 2 mgL-1 desse 
hormônio. 

Quanto ao número de brotos por explantes (NBE), o meio WPM apresentou resultados 
superiores em relação ao MS, havendo diferença significativa entre os dois experimentos para a 
primeira época. 

A maioria dos explantes brotados apresentou uma quantidade considerável do número de 
folhas por explante (NFE). Diferentemente do numero de brotos, o meio WPM apresentou um 
número de emissão de folhas bem menor do que o MS. Os explantes do experimento com o meio 
WPM apresentaram poucas folhas e as folhas mostraram-se com um aspecto menos verdes que as 
do experimento com o meio MSI. 

A oxidação in vitro de explantes tem sido relatada como uma dificuldade no 
estabelecimento de culturas in vitro em algumas espécies lenhosas, como conseqüência de 
oxidações, provavelmente em decorrência da liberação de compostos fenólicos pelos tecidos em 
resposta aos ferimentos, altas concentrações de reguladores de crescimento no meio de cultura e 
pela oxidação de polifenóis e quininas (Pious & Ravindra, 1997). 

A oxidação fenólica é altamente dependente do genótipo. Alguns gêneros de plantas são 
mais suscetíveis à oxidação fenólica que outros. A época do ano é um outro fator que influencia 
o teor de polifenóis e conseqüentemente a oxidação in vitro. Em períodos do ano mais 
favoráveis ao crescimento, a concentração de polifenóis nos tecidos é menor e, 
conseqüentemente, menor a oxidação fenólica dos explantes in vitro (Teixeira, 2001). A 
quantidade de explantes oxidados foi considerada baixa nos 2 experimentoe, principalmente no 
experimento onde foi utilizado o meio WPM.  

Quanto à contaminação, apesar de ser um fator quase inevitável na micropropagação de 
tecidos vegetais, nesses experimentos, o índice de contaminação não foi considerado muito 
elevado o maior número de contaminação foi obtido no tratamento 5 para o meio MS e no 
tratamento 4 para o meio WPM. A baixa taxa de contaminação dos explantes pode ter decorrido 
em função da época do ano em que os explantes foram inoculados, das condições da planta 
matriz ou da própria desinfecção. 

 
Os resultados experimentais da 2ª época (janeiro/2008) podem serem observados na 

Tabela 2. De acordo com as tabelas 1 e 2 o número explantes brotados decresceu e o número de 
explantes oxidados e contaminados aumentaram, mas também não houve diferença significativa 
entre os tratamentos. 

 
Tabela 2: Número de Explantes Brotados (NEB); Número de Brotos (NBE); Número de Explantes 
Oxidados (NBE); Número de Explantes Contaminados (NEC).  Janeiro 2008. 

[BAP mg L-1] NEB NBE NFE NEO NEC 



 

 
 
 
 

 MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM 
0,0 1.23 1,09 1.83 1,16 2.24 0.88 0.89 0,56 0.83 1,01 
0,8 0.62 1,02 0.74 1,03 0.98 0,81 1.24 0,49 0.93 0,69 
1,6 0.56 1,03 0.69 1,08 1.00 0,86 1.39 0,49 0.69 0,83 
2,4 0.74 0,96 1.02 1,03 1.31 1,33 1.01 0,22 1.23 0,43 
3,2 0.69 0,95 0.74 0,95 2.96 1,03 1.32 0,36 0.76 0,83 
CV 68.78 43.37 76.03 44.40 86.58 96.43 45.36 90.40 62.94 70.96 
 
As brotações ocorreram em todos os tratamentos. O número de explantes brotados não 

variou entre os tratamentos, mas, aparentemente, foram diferentes entre os dois meios. O 
tratamento 1 obteve a maior média, em ambos os experimentos.  

Os maiores números de folhas foram observados nos tratamentos com maiores 
concentrações de hormônio, principalmente, 4 e 5. Para o MS o controle apresentou a maior 
emissão de folhas. No experimento com o meio MS o numero de explantes oxidados foi, 
aparentemente, superior ao experimento com WPM. A contaminação dos explantes, também, 
apresentou um aparente aumento com relação ao período anterior, sendo que o experimento com 
meio MS apresentou uma taxa de contaminação ainda maior do que com o WPM. 

Na terceira época (abril/2008), foi obtida a menor taxa de brotação e uma maior taxa de 
contaminação dos explantes. Isso se deve ao fato de que no Rio Grande do Norte o período 
chuvoso vai de abril a agosto, o que influencia na proliferação mais elevada de microorganismos, 
devido à umidade das folhas. De acordo com Teixeira, 2001 as coletas dos explantes devem ser 
feitas, no início do período de brotação, que normalmente coincide com a primavera, época de 
pouca incidência pluviométrica para regiões com invernos secos. Com isto, os tecidos estão 
limpos e a desinfestação mais facilmente levada a cabo.  
 
Tabela 3: Número de Explantes Brotados (NEB); Número de Brotos (NBE); Número de Explantes 
Oxidados (NBE); Número de Explantes Contaminados (NEC).  Abril 2008. 

[BAP mg L-1] NEB NBE NFE NEO NEC 
 MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM 

0,0 0,97 0,71 0,62 0,22 0.49 0.22 0,49 0,22 1,69 1.83 
0,8 0,97 0,71 0,62 0,22 0.49 0.22 0,62 0,22 1,64 1.92 
1,6 0,71 0,71 0,22 0,22 0.22 0.22 0,49 0,49 1,78 1.78 
2,4 1,17 0,71 0,83 0,22 0.93 0.22 0,36 0,22 1,78 1.92 
3,2 0,97 0,79 0,62 0,36 0.92 0.36 0,62 0,36 1,64 1.92 
CV 29.45 13.05 69.30 58.43 92.17 58.43 78.96 77.65 10.55 8.32 

 
Na tabela 3 pode se observar que o número de brotos e número de folhas foi mais elevado 

no experimento com meio MS, sendo as maiores taxas observadas nos tratamentos 4 e 5, ou seja, 
aqueles com as maiores concentrações de BAP.  

A taxa de oxidação decresceu em relação aos períodos anteriores, mas a taxa de 
contaminação foi maior do que nas demais épocas, sendo praticamente a mesma para ambos os 
experimentos. 

No quarto período (julho/2008) os dados do experimento com meio WPM mostraram 
resultados diferenciados entre os tratamentos com relação ao número de brotos/explante (tabela 
4).  
 
Tabela 4: Número de Explantes Brotados (NEB); Número de Brotos (NBE); Número de Explantes 
Oxidados (NBE); Número de Explantes Contaminados (NEC).  Julho 2008. 

 [BAP mg L-1] NEB NBE NFE NEO NEC 
 MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM MS WPM 

0,0 1.70 0.63 1.70 0.68 ab 2.39 0.81  0.49 0.55  0.49 0.56  



 

 
 
 
 

0,8 1.95 1.01 1.95 1.01 ab 2.71 1.06  0.69 0.49  0.36 0.82  
1,6 0,93 1.19 0.93 1.49 a 1.09 1.37  0.56 0.49  0.56 0.49  
2,4 1,57 0.76  1.57 0.76 ab 2.01 0.76  0.62 0.22  0.36 0.42  
3,2 1,08 0.36 1.08 0.36 b 1.38 0.36 0.22 0.36 082 0.74  
CV 44.68 68.28 48.96 69.89 57.59 70.53 83.51 90.40 82.53 84.95 

 
O mês de julho de 2008 apresentou o maior número de explantes brotados e número de 

brotos por explante entre todas as épocas, neste período, o índice pluviométrico já reduzido e o 
desenvolvimento fisiológico da planta contribuíram para este incremento. Entre os tratamentos, 
no meio MS, o controle e o tratamento 2 obtiveram os maiores números de brotação. No 
experimento com o WPM foram os tratamentos 2, havendo diferença significativa entre ele e os 
demais. O número de oxidação e contaminação foram menores em relação aos meses anteriores, 
o que  indica que o mês de julho é uma das épocas menos propícia a contaminação de explantes 
de pinha provindos do campo. 
 
Conclusões 

 
Não houve diferença significativa entre os tratamentos testados. 
O mês de julho foi aparentemente a melhor época para a micropropagação da pinha. 
O meio MS foi aparentemente o melhor para o numero de brotos por explante e o 

número de folhas emitidas. 
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Resumo 
 

O Rio Grande do Norte ainda é carente acerca da caracterização morfológica 
óssea de cetáceos. Essa carência por muitas vezes dificulta a identificação de espécies 
por materiais ósseos proveniente de encalhes. Osteopatologias são debilitantes desses 
animais levando-os em muitos os casos a morte e resultando no encalhe dos mesmos 
nas praias. A descrição dessas deformações favorece um diagnóstico mais preciso 
acerca da causa mortis desses animais. O estudo osteológico em cetáceos é uma 
ferramenta essencial para a ampliação do conhecimento sobre a biologia das espécies e 
geração de subsídios para medidas de manejo e conservação. O presente projeto 
objetivou caracterizar morfologicamente a estrutura óssea e as principais ósteo-
patologias causadoras de deformações ósseas em cetáceos. Através de análise de 
material osteológico disponível em instituições de pesquisa do estado e da coleta de 
novos materiais foram obtidos dados que permitam a caracterização morfométrica das 
estruturas esqueléticas dos animais, assim como a descrição de patologias causadoras de 
deformações ósseas. 

Palavras chave: Osteologia, Caracterização, Deformidades ósseas, Rio Grande 
do Norte 

 
Introdução 
 

Encalhes de mamíferos marinhos são comuns ao longo dos 410 km de extensão 
do litoral norte-rio-grandense (Attademo, 2005; Medeiros, 2006). Segundo Jefferson et 
al. (1993) esses são eventos comuns das ordens cetacea e sirenia, no qual o animal vem 
à terra vivo ou morto, e quando vivo não consegue retornar a água. 

Mamíferos marinhos são caracterizados por apresentarem total dependência do 
meio marinho para sua sobrevivência. Dentro desse grupo encontra-se a ordem cetacea, 
que se divide em dois taxa, mysticitidae e odontocetidae. Mysticetos são identificados 
por possuírem barbatanas ósseas em sua maxila utilizadas na alimentação por filtração e 
dois orifícios respiradores na superfície dorsal da cabeça. Odontocetos são, na sua 
maioria, homodontes e possuem orifício respirador único. 

A maioria dos encalhes são causados por interações antrópicas com a pesca (Di 
Beneditto, Ramos & Lima, 2001; Hoyt, 2005; Attademo, 2007), entretanto deformações 



 

 

ósseas – causadas por patógenos ou na ontogenia – debilitando o animal, também são 
fatores de encalhes.  

Segundo o Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos (IBAMA, 2001), existem 
39 espécies de cetáceos em águas brasileiras, sendo 14 com ocorrências descritas para o 
Rio Grande do Norte (Medeiros, 2006).  

O estudo das características osteomorfológicas permite a determinação de 
espécie, bem como o nível de maturação física dos indivíduos. O posicionamento da 
vértebra na série vertebral. Enquanto o conhecimento da osteometria e anatomia da 
coluna possibilitam realizar estimativas de tamanho corpóreo, índices de crescimento, 
determinação do sexo e maturidade física. 

No Rio Grande do Norte muito dos materiais oriundos de encalhes não são 
estudados, ou identificados, por falta de conhecimento diagnóstico das espécies que 
encalham. O estudo morfológico e morfométrico, para se obter características 
osteológicas de cada espécie que ocupa águas brasileiras torna-se primordial para 
ampliação do conhecimento sobre os cetáceos em nossa região. 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar morfometricamente as estruturas 
ósseas de cetáceos, bem como a identificar as deformidades ósseas desses animais. 
 
Metodologia 
 
 Foram analisados os exemplares das coleções dos Projetos Cetáceos da Costa 
Branca – UERN (n=9), oriundos de áreas do litoral oeste do estado, e exemplares do 
Projeto Pequenos Cetáceos – UFRN (n=12), coletadoos no litoral norte ao sul. Foram 
analisados exemplares de 8 espécies: Sotalia guianensis (n=12), Peponocephala electra 
(n=2), Steno bradanensis (n=1), Stenella longirostris (n=1), Stenella clymene (n=1), 
Stenella coeruleoalba (n=1), Stenella attenuata (n=1), e Tursiops truncatus (n=1). 

Cada exemplar foi analisado de acordo com a maturidade física, sendo descrita 
como adulto, subadulto e imaturo segundo o grau de fusionamento das suturas craniais, 
discos epifisários, esterno, hióide e cavidade poupar e alveolar. 

Foram coletados dados morfométricos ósseos referentes a 65 medidas entre o 
sincrânio, nadadeira e esterno (Tabela 1), e cinco medias para vértebras sugeridas no 
presente estudo (Tabela 2). Em todas as análises seguiu-se a terminologia descrita em 
Berta et al.(2006). 

As análises de oesteopatologias e deformações ósseas foram procedidas de 
acordo com o exame direto, seguindo-se as descrições e diagnoses descritas em Castilho 
(2005), classificadas em discoartroses (osteocondrose), espôndilo artrites, espondilites 
infecciosas, traumatismos e deformações. 
  Para as análises osteométricas seguiram-se as medidas descritas em Fettuccia 
(2006): (01) Comprimento condilobasal; (02) Comprimento do rostro; (03) Largura do 
rostro na base; (04) Largura do rostro na porção mediana; (05) Largura dos pré-
maxilares na porção mediana do rostro; (06) Largura do rostro a ¾ do comprimento, na 
porção distal; (07) Distância do extremo do rostro à base do nasal, dorsal; (08) Maior 
largura pré-rbital; (09) Maior largura pós-orbital; (10) Menor largura supra-orbital; (11) 
Maior largura dos nasais externos; (12) Maior largura dos pré-maxilares; (13) Maior 
largura parietal na fossa temporal; (14) Projeção da extremidade anterior dos pré-
maxilares, anterior à sutura maxilar e pré-maxilar; (15) Distância entre a articulação dos 
nasais até a margem da crista supra-ocipital; (16) Maior comprimento do nasal externo; 
(17) Largura dos nasais na base da crista supra-ocipital; (18) Distância do extremo do 
rostro à base dos nasais internos; (19) Maior largura entre os processos zigomáticos do 
esquamosal; (20) Largura do processo posterior dos pterigóides; (21) Maior 



 

 

comprimento do pterigóide esquerdo; (22) Comprimento da série dentária maxilar 
esquerda; (23) Maior largura do basiocipital; (24) Maior comprimento do basiocipital, 
do vômer ao côndilo occipital; (25) Distância entre a porção anterior dos pterigóides 
(26) Maior comprimento da fossa temporal esquerda; (27) Maior largura da fossa 
temporal esquerda; (28) Largura da orbita esquerda; (29) Comprimento do processo 
anteorbital esquerdo; (30) Maior diâmetro da fossa temporal esquerda; (31) Maior 
diâmetro da fossa temporal esquerda; (32) Comprimento da série dentária mandibular 
esquerda; (33) Maior comprimento do dentário esquerdo; (34) Maior altura do dentário 
esquerdo, tomada do ângulo do maior comprimento; (35) Comprimento da fossa 
mandibular esquerda; (36) Comprimento da sínfise mandibular; (37) Maior altura do 
forame magnum; (38) Maior largura do forame magnum; (39) Maior altura do côndilo 
occipital esquerdo; (40) Maior largura do côndilo occipital esquerdo; (41) Distância 
entre os dois côndilos, tomados na região ventral do forame magnum; (42) 
Profundidade da crista supra – occipital esquerda; (43) Número de alvéolos – superior 
esquerdo; (44) Número de alvéolos – superior direito; (45) Número de alvéolos – 
inferior esquerdo; (46) Número de alvéolos – inferior direito; (47) Comprimento 
máximo da escápula; (48) Altura da escápula; (49) Comprimento da cavidade glenóide; 
(50) Comprimento do úmero; (51) Maior largura da região distal do úmero; (52) Maior 
altura da região proximal do úmero; (53) Comprimento máximo do rádio; (54) Largura 
da região distal do rádio; (55) Comprimento máximo da ulna; (56) Largura máxima da 
região proximal da ulna; (57) Largura máxima do manúbrio; (58) Comprimento do 
manúbrio até a linha mediana; (59) Profundidade da depreção anterior do manúbrio; 
(60) Altura da base do rostro; (61) Profundidade craniana; (62) Distância entre a porção 
posterior dos pterigóides; (63) Maior largura do vômer entre os processos posteriores 
dos pterigóides; (64) Distância entre o pré-maxilar e o nasal externo do lado direito; 
(65) Distância entre o pré-maxilar e o nasal externo do lado esquerdo; (66) Maior 
largura posterior do corpo vertebral da primeira vértebra torácica – T1; (67) Maior 
largura posterior do corpo vertebral da primeira vértebra lombar – L1; (68) Maior 
largura posterior do corpo vertebral da primeira vértebra Caudal – Ca1; (69) Maior 
largura entre os processos transversos do atlas-axis e (70) Altura do atlas-axis. 
 
Resultados e Discussões 
 
 A partir do estudo osteológico de cetáceos foi possível realizar a montagem de 
um esqueleto com fins didáticos científicos, que se encontra em exposição no 
Laboratório de sistemática e Ecologia Animal – LABSECO – UERN.  

As medidas 14 (projeção da extremidade anterior dos pré-maxilares, anterior à 
sutura maxilar e pré-maxilar) e 61 (profundidade craniana) foram excluídas para todos 
os indivíduos por que na maioria dos casos apresentarem as estruturas desgastadas ou 
quebradas. 
 
Osteometrias 
 

Com base nos dados de osteometrias foi possível caracterizar por classe etária os 
exemplares da espécie Sotalia guianensis (n=16) quanto as medidas características da 
espécie, considerando-se como adulto, subadulto e imaturo (Tabela 2). Também foi 
possível calcular as  médias para as dedidas estabelecidas de espécies de cetáceos com 
menor freqüência de ocorrência de encalhes na região, como: S. bredanensis (n=1), S. 
ceruleoalba (n=1), S. longirostris (n=1), S. atenuatta (n=1), S. clymene (n=1), P. electra 
(n=2), T. truncatus (n=1) e Z.cavirostris (n=1). 



 

 

  
Osteomorfologia 
 
 Quanto as descrições osteo-morfológicas, as espécies apresentaram diferenças 
diagnósticas para identificação, principalmente no sincrânio, como já esperado, porém 
estruturas do esqueleto axial também apresentaram tais diferenciações, de maneira que o 
estudo da biodiversidade será incrementado com este conhecimento. Todas as espécies 
apresentaram diferenças quanto a forma no sincrânio, a fossa temporal, curvatura do 
occipital, processo anteorbital, pterigóides, vômer, côndilo occiptal, forame magnum, 
largura do dentário e fossa do dentário, bem como o número de alvéolos, além dos 
tamanhos do parietal na fossa temporal, condilobasal e rostro. 
 P. electra apresentou o processo transverso com uma projeção da extremidade 
em direção ao corpo vertebral ventral, na sua sétima torácica vista nos dois exemplares 
analisados. Isso demonstra uma característica peculiar da espécie (Fig. 1). 
 
 

 
Figura 1 – Processo transverso na sétima vértebra torácica em P. electra. Vista anterior e dorsal. 

  
Deformações ósseas 

Foram detectadas discoartroses em Z. cavirostris.  Verificou-se um caso de 
espôndilo artrite em um exemplar de S. guianensis, com a formação de sindesmófitos. 
Também foi registrada a presença de fraturas em indivíduos de diferentes espécies (Fig. 
2 e Fig. 3). 
 

Figura 2 - Derformidades ósseas causadas por
lesões, com posterior formação de calos ósseos em
costela de S. guianensis. 

Figura 3 - Deformidades ósseas causadas por 
fratura, com posterior formação de calo ósseo em 
hióide de S. coeruleoalba. 



 

 

 
 
 
Tabela 2 – Medidas do crânio e pós-crânio de adultos, subadultos e imaturos de S. 
guianensis do Litoral do Rio Grande do Norte. Medidas em cm. 

 Adulto Subadulto Imaturo 
Medidas n Mínima Máxima Média DP n Mínima Máxima Média DP n Mínima Máxima Média DP 
1 3 39,60 41,05 40,18 0,77 2 36,60 40,40 38,50 2,69 5 36,80 40,40 38,31 1,48 
2 3 23,20 23,60 23,47 0,23 2 21,80 24,35 23,08 1,80 5 21,80 24,30 22,81 0,99 
3 3 7,40 8,50 7,98 0,55 3 7,40 8,50 7,90 0,56 6 4,50 8,00 7,03 1,30 
4 2 5,05 5,90 5,48 0,60 2 4,95 5,30 5,13 0,25 6 4,40 5,00 4,70 0,20 
5 3 3,00 3,10 3,07 0,06 3 2,70 3,20 2,95 0,25 6 2,50 3,00 2,77 0,19 
6 2 4,05 4,15 4,10 0,07 2 4,20 4,25 4,23 0,04 6 2,10 4,00 3,46 0,68 
7 3 27,00 27,35 27,22 0,19 2 25,20 27,20 26,20 1,41 5 24,30 28,30 26,12 1,68 
8 3 14,00 15,30 14,67 0,65 3 14,30 15,80 14,83 0,84 6 13,80 15,10 14,21 0,48 
9 3 15,60 16,90 16,47 0,75 2 16,00 16,40 16,20 0,28 6 15,40 16,70 15,93 0,47 
10 3 13,80 15,55 14,82 0,91 3 14,15 15,60 14,72 0,78 6 13,60 14,20 13,86 0,24 
11 3 3,70 3,95 3,85 0,13 3 2,90 3,80 3,28 0,46 6 3,50 4,00 3,75 0,22 
12 3 5,70 6,30 6,03 0,31 3 5,95 6,40 6,18 0,23 6 5,70 6,50 6,13 0,29 
13 3 13,00 14,20 13,48 0,63 3 12,75 14,00 13,28 0,64 6 12,95 13,40 13,13 0,16 
15 3 2,20 6,60 3,83 2,41 3 1,50 2,10 1,77 0,31 6 1,20 2,45 2,06 0,48 
16 3 5,20 5,90 5,57 0,35 3 3,70 7,90 6,00 2,13 6 5,40 6,30 5,82 0,34 
17 3 1,80 3,60 2,63 0,91 3 1,90 3,50 2,60 0,82 6 1,50 3,50 2,01 0,75 
18 3 26,90 27,50 27,17 0,31 2 24,95 27,60 26,28 1,87 5 22,50 27,30 24,98 1,98 
19 3 14,50 17,00 15,50 1,32 3 14,10 15,90 15,23 0,99 6 13,50 16,30 14,68 0,95 
20 2 3,70 4,05 3,88 0,25 1 3,80 3,80 3,80 0,00 3 3,70 4,30 4,00 0,30 
21 3 4,40 4,80 4,65 0,22 1 4,20 4,20 4,20 0,00 3 4,10 4,45 4,28 0,18 
22 2 20,50 21,00 20,75 0,35 2 19,20 21,20 20,20 1,41 4 18,20 20,50 19,28 1,06 
23 3 3,90 13,80 10,20 5,47 3 13,05 14,60 13,75 0,79 6 12,60 13,60 13,15 0,37 
24 3 6,90 7,80 7,47 0,49 3 7,50 7,70 7,57 0,12 6 5,90 7,60 7,18 0,65 
25 3 1,45 1,70 1,62 0,14 1 0,50 0,50 0,50 0,00 3 0,70 1,60 1,12 0,45 
26 3 8,50 9,20 8,77 0,38 3 7,10 9,15 8,25 1,05 6 7,50 8,45 7,96 0,35 
27 3 6,50 7,45 6,88 0,50 3 6,60 7,50 7,13 0,47 6 5,90 6,80 6,47 0,36 
28 3 4,80 5,25 5,05 0,23 3 4,30 5,40 4,90 0,56 6 5,00 5,25 5,08 0,12 
29 3 3,35 3,90 3,58 0,28 3 3,25 4,00 3,68 0,39 6 3,40 3,90 3,65 0,18 
30 3 8,00 9,20 8,57 0,60 3 7,30 9,15 8,32 0,94 6 7,50 8,45 7,96 0,35 
31 2 6,50 6,95 6,73 0,32 3 5,60 7,15 6,28 0,79 6 5,80 6,45 6,08 0,27 
32 2 19,50 21,55 20,53 1,45 2 19,05 20,80 19,93 1,24 4 17,80 19,90 18,90 0,87 
33 2 33,00 34,05 33,53 0,74 2 30,90 34,50 32,70 2,55 4 30,60 32,90 31,80 0,98 
34 2 7,30 7,40 7,35 0,07 3 6,30 7,40 6,87 0,55 4 6,35 6,90 6,66 0,28 
35 2 10,40 11,10 10,75 0,49 3 10,10 11,40 10,85 0,67 4 10,60 11,40 10,93 0,34 
36 2 7,70 8,00 7,85 0,21 2 6,25 7,50 6,88 0,88 4 4,80 7,00 6,30 1,02 
37 3 3,65 4,45 3,93 0,45 3 3,50 4,45 3,82 0,55 6 3,70 4,05 3,88 0,14 
38 3 3,80 3,90 3,83 0,06 3 3,70 4,30 3,90 0,35 6 3,80 4,30 3,99 0,17 
39 3 4,90 5,20 5,07 0,15 3 4,50 5,30 4,77 0,46 6 4,30 5,20 4,82 0,30 
40 3 3,10 3,80 3,40 0,36 3 2,85 3,50 3,08 0,36 6 3,10 3,80 3,39 0,30 
41 3 2,05 2,50 2,25 0,23 3 2,15 2,50 2,28 0,19 6 2,20 2,70 2,47 0,20 
42 2 0,30 0,90 0,60 0,42 1 0,30 0,30 0,30 0,00 6 0,20 0,50 0,32 0,13 
43 2 31,00 33,00 32,00 1,41 2 32,00 34,00 33,00 1,41 4 32,00 33,00 32,50 0,58 
44 2 32,00 33,00 32,50 0,71 2 32,00 34,00 33,00 1,41 4 32,00 33,00 32,50 0,58 
45 2 30,00 32,00 31,00 1,41 2 33,00 34,00 33,50 0,71 4 31,00 32,00 31,25 0,50 
46 2 31,00 33,00 32,00 1,41 2 32,00 34,00 33,00 1,41 4 31,00 32,00 31,50 0,58 
47 2 17,40 18,90 18,15 1,06 3 15,60 16,90 16,07 0,72 4 14,20 16,20 15,29 0,91 
48 2 11,75 12,60 12,18 0,60 3 10,15 11,00 10,58 0,43 4 9,00 10,25 9,76 0,56 
49 2 2,65 3,00 2,83 0,25 3 2,90 12,60 7,17 4,95 4 2,00 2,80 2,49 0,35 
50 2 5,70 5,90 5,80 0,14 2 5,60 6,05 5,83 0,32 3 5,10 5,90 5,37 0,46 
51 2 3,50 3,80 3,65 0,21 2 3,40 3,50 3,45 0,07 3 3,00 3,40 3,20 0,20 
52 2 3,80 3,90 3,85 0,07 2 3,70 3,80 3,75 0,07 3 3,30 3,60 3,47 0,15 
53 2 8,00 8,10 8,05 0,07 2 7,60 8,60 8,10 0,71 2 6,90 8,25 7,58 0,95 
54 2 3,80 4,30 4,05 0,35 2 3,80 4,15 3,98 0,25 2 3,70 3,95 3,83 0,18 
55 2 7,40 7,50 7,45 0,07 2 6,80 7,90 7,35 0,78 3 6,00 7,10 6,53 0,55 



 

 

56 2 2,80 3,00 2,90 0,14 2 2,70 2,90 2,80 0,14 3 2,30 2,90 2,57 0,31 
57 2 9,35 9,60 9,48 0,18 2 7,15 7,80 7,48 0,46 4 6,50 7,75 7,26 0,54 
58 2 5,15 5,90 5,53 0,53 3 3,00 6,60 4,83 1,80 4 3,70 4,70 4,36 0,45 
59 2 1,10 2,35 1,73 0,88 3 1,00 4,90 2,57 2,06 4 2,10 2,50 2,25 0,19 
60 3 4,40 5,40 4,95 0,51 2 4,50 5,10 4,80 0,42 6 4,40 4,80 4,62 0,17 
62 2 0,75 0,90 0,83 0,11 1 0,75 0,75 0,75 0,00 3 1,05 4,30 2,22 1,81 
63 2 0,90 1,70 1,30 0,57 3 1,10 2,50 1,62 0,77 5 1,50 1,80 1,58 0,13 
64 3 0,20 2,95 1,78 1,49 3 0,90 2,00 1,60 0,61 5 0,40 1,20 0,79 0,35 
65 3 1,00 2,80 2,00 0,99 3 0,60 2,60 1,57 1,00 5 0,50 1,95 1,02 0,60 
66 1 3,40 3,40 3,40 0,00 1 3,20 3,20 3,20 0,00 2 0,30 2,90 1,60 1,84 
67 1 2,70 2,70 2,70 0,00 1 2,60 2,60 2,60 0,00 1 2,60 2,60 2,60 0,00 
68 1 3,30 3,30 3,30 0,00 1 3,15 3,15 3,15 0,00 1 3,20 3,20 3,20 0,00 
69 2 11,10 11,20 11,15 0,07 3 9,80 10,90 10,23 0,59 3 10,30 25,60 15,43 8,80 
70 2 7,90 11,20 9,55 2,33 3 4,40 8,10 6,60 1,95 3 7,40 15,90 10,30 4,85 

 
Conclusões 
 Diferenças morfológicas e morfométricas podem ser usadas em conjunto como 
diagnósticas na identificação de cetáceos. Para S. guianensis essa caracterização foi 
feita de maneira a separá-los por classe etária. Esses resultados podem ser 
complementados com análises de camadas de deposição de dentina (GLGs – do inglês 
Growth layer groups), as quais identificam a idade real do indivíduo. 
 O Rio Grande do Norte apresenta-se numa região de transição evolutiva do 
gênero Sotalia – a espécie fluvial, S. fluviatilis que ocorre na bacia amazônica, e a 
marinha, S. guianensis que ocorre desde Santa Catarina até Honduras. Esse fato pode 
resultar numa diferenciação entre populações do litoral oeste e norte-sul por serem esses 
isolados por correntes marítimas. A partir da caracterização osteológica de S. guianensis 
será possível comparar dados com regiões mais ao sul e ao norte da ocorrência do 
gênero podendo-se obter essa confirmação. 

Em cada espécie foi observada uma diferença significativa quanto aos caracteres 
morfológicos e métricos, tanto sincraniais como pós-craniais, o que possibilita realizar 
posteriores análises para inclusão de dados descritivos aos estudos na identificação de 
materiais ósseos antes não identificados. Vale ressaltar que as primeiras vértebras 
cervicais sofrem formações diferenciadas em cada espécie, podendo também ser 
utilizadas na identificação. 
 Foram diagnosticadas duas degenerações ósseas para cetáceos, disco artrose e 
espôndilo artrite, além da ocorrência significativa de fraturas e traumas ósseos 
provocando deformidades na estrutura. 
 
Tabela 2 – Médias de medidas para todas as espécies estudadas. 

Médias x Espécie 

Medidas 
Sotalia 

guiaensis 
Stenella 

ceruleoalba 
Peponochepala 

electra 
Stenella  

longirostris 
Stenella 

attenuata 
Stenella 
clymene 

Ziphius 
cavirostris 

Steno 
bredanensis 

Tursiops 
trucatus 

1 38,91 40,60 45,60 42,80  38,10  55,95 51,05 
2 23,06 24,00 24,60 27,80  22,00  33,70 27,50 
3 7,49 8,60 13,30 7,80 8,90 8,40 10,60 10,75 12,70 
4 4,94 4,70 10,05 4,80 4,50 5,60 7,00 6,85 8,25 
5 2,89 2,70 5,50 2,00 2,50 2,80 4,00 4,20 3,80 
6 3,74 3,80 8,15 4,20  4,70  4,80 6,80 
7 26,47 28,20 31,35 31,60  26,60  37,90 33,40 
8 14,48 15,40 23,55 15,20 15,60 16,20 17,00 18,50 23,10 
9 16,13 17,75 25,45 16,80 17,10 17,50 24,50 20,70 25,90 
10 14,31 15,50 23,50 15,10 15,70 16,00 21,80 17,80 23,20 
11 3,66 4,40 6,45 4,00 4,20 3,90 4,15 5,85 6,20 
12 6,12 6,70 10,00 6,40 6,70 6,70 10,00 8,30 9,25 
13 13,25 13,90 18,75 13,00 14,70 14,00 5,80 17,40 18,00 
15 2,43 2,50 3,25 1,60 2,50 2,70 1,20 3,20 3,10 
16 5,80 6,50 7,65 5,30 6,00 5,50 3,80 7,85 7,90 



 

 

17 2,31 2,40 4,63 1,80 1,80 1,70 4,10 6,10 3,70 
18 25,90 29,00 31,13 31,85  25,80  38,40 33,70 
19 15,02 14,80 25,25 15,60 16,70 16,10 25,00  25,90 
20 3,93 4,00 5,18 3,30 3,70     
21 4,43 6,00 8,05 6,10 6,40     
22 19,88 20,60 18,15 25,20  18,70  28,50 24,50 
23 12,56 14,90 17,00 15,10 15,00 15,00 21,70 17,20 22,00 
24 7,35 6,20 8,48 6,60 7,05 6,60 9,80 7,70 9,10 
25 1,24 1,60 4,00 1,95 1,10     
26 8,23 6,80 8,85 5,50 6,40 6,00  11,60 13,00 
27 6,74 4,75 6,00 3,50 5,60 4,00 6,50 9,70 9,20 
28 5,03 5,50 7,65 4,50 5,00 5,20   8,00 
29 3,64 3,90 4,98 4,20 3,70 4,70   5,40 
30 8,20 6,80 8,60 5,50 6,50 5,80 6,70  12,30 
31 6,25 4,10 5,60 3,20 4,80 3,50 4,80  8,80 
32 19,56 20,80 17,10 24,40  19,60   24,30 
33 32,46 34,50 37,20 37,20  32,80   44,50 
34 6,88 5,85 9,15 6,00 6,10 5,80   10,00 
35 10,86 11,10 15,30 10,10 10,90 9,80   13,60 
36 6,83 7,15 4,20 6,00  4,60   7,50 
37 3,88 2,80 3,38 3,30 3,63 3,20 4,20 4,00 4,50 
38 3,93 3,40 4,15 3,55 3,10 3,60 4,70 3,85 4,00 
39 4,87 5,30 5,90 5,00 4,70 4,60 6,10 5,90 6,80 
40 3,32 4,60 3,95 2,85 3,20 2,50 3,60 3,40 4,60 
41 2,37 1,70 1,80 2,10 1,70 2,00 1,10 1,30 1,60 
42 0,38 0,25 3,98 0,20 0,30 0,20   0,30 
43 32,50 39 24,00 51  41  23 19 
44 32,63 42 24,50 51  38  23 20 
45 31,75 39 23,00 49  43 1  23 
46 32,00 40 24,00 49  43 1  22 

47 16,18 14,00 20,00 14,60 12,90 14,30 27,55   
48 10,57 10,80 12,80 9,20 9,50 8,40 20,70   
49 4,12 2,40 3,30 2,70 2,30 2,90 5,50   
50 5,62 4,90 7,40  5,05     
51 3,40 3,30 4,50  3,20     
52 3,66 3,75 4,80  3,90     
53 7,91 6,40 8,60  6,30     
54 3,95 2,80 4,50  2,20     
55 7,03 5,80 7,50  5,50     
56 2,73 2,70 3,30  2,10     
57 7,87   7,80 7,40     
58 4,78   6,10 5,00     
59 2,24   0,70 0,70     
60 4,74 4,10  4,50 3,90 2,80 5,00 4,95 4,40 
62 1,51 4,30  0,10 0,80     
63 1,54 2,10  1,60 2,90 2,25 5,10   
64 1,14 0,75  0,30 0,80 0,50 2,55 1,80 0,90 
65 1,35 1,20  1,00 0,90 1,10 3,05 3,20 0,40 
66 2,45   3,00      
67 2,63         
68 3,22         
69 12,41   9,80  12,40    
70 8,73   7,60  6,80    
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RESUMO 
A planta de juazeiro ou juá é uma espécie largamente distribuída em todo Nordeste, sendo 
mais abundante no sertão da caatinga e no agreste. É largamente utilizada na industria de 
cosméticos, produção de lenhas, fitoterápicos, alimentação animal e mais recentemente no 
reflorestamento de áreas degradadas. Suas sementes possuem dormência que pode levar a 
extinção, em longo prazo, da mesma em ambiente natural. O presente trabalho teve por 
objetivo avaliar a influência de diferentes concentrações de 6-Benzilaminopurina na resposta 
morfogenética de explantes de juazeiro em função da época de inoculação. Foram realizados 
2 experimentos por época, um utilizando o meio MS e no segundo WPM. O delineamento 
experimental foi o inteiramente casualizado em parcela subdividida com 6 repetições. Nas 
parcelas foram testados os meios (MS e WPM) e nas subparcelas as diferentes concentrações 
BAP (0,0mg. L-1; 0,8mg. L-1; 1,6mg. L-1; 2,4mg. L-1; 3,2mg. L-1).  Cada unidade experimental 
continha 4 tubos de ensaio com um explante cada. O meio WPM é melhor na indução de 
calos, no controle da oxidação de explantes, no entanto houve uma maior proliferação de 
bactérias quando comparado com o meio MS 

 
PALAVRAS CHAVE: 
Micropropagação; citocinina; juazeiro; contaminação; oxidação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O gênero Ziziphus possui cerca de 30 espécies, seis das quais ocorrem na região 
Nordeste do Brasil (NADIA, 2007), dentre elas está a espécie Ziziphus joazeiro, 
popularmente conhecida como juá, juazeiro ou laranjeira de vaqueiro. O juazeiro é endêmico 
da Caatinga (GIULIETTI et al. 2002) e está distribuído em todo Nordeste e em todas suas 
zonas ecológicas (TIGRE, 1968). De todas as árvores desta região, o juazeiro é a mais 
tipicamente sertaneja, apresentando extraordinária resistência à falta d’água, permanecendo 
verde o ano todo, inclusive durante as secas mais severas (MENDES, 1994). A espécie 
apresenta grande importância econômica e ecológica, sendo utilizada localmente para 
produção de lenha e carvão, arborização de ruas e jardins, além de possuir frutos comestíveis 
(LORENZI, 1998). Os referidos frutos são ricos em Vitamina C e quando maduros 
apresentam uma baixa acidez e um elevado teor de açúcar, o que determina a sua alta 
palatabilidade e estimula a sua utilização pela população local (MONIZ-BRITO & AYALA-
OSUÑA, 2005). A espécie possui um elevado poder de rebrota, um alto valor protéico 
(18,1%) e um alto valor nutritivo de amido (57,7%) o que proporciona a sua utilização na 
alimentação dos animais principalmente em longos períodos de estiagem (BRAGA, 2001). 



 

 
 

Apesar da importância do juazeiro para a região, pouco se sabe sobre sua biologia reprodutiva 
(NADIA et al., 2007) e a dificuldade de germinação de suas sementes em ambiente natural, 
tem acarretado a redução de sua população. As informações a respeito da micropropagação da 
espécie são ainda incipientes, mesmo com o grande potencial econômico que a mesma 
oferece para a região semi-árida. Poucos trabalhos têm sido realizados com o cultivo in vitro 
da espécie (MONIZ-BRITO & AYALA-OSUÑA, 2005).  

A micropropagação é uma técnica que oferece, indiscutivelmente, vantagens por gerar 
material clonal uniforme, além de superar os problemas com propagação por meio de 
sementes, sendo, portanto, uma excelente alternativa para as pesquisas com o juazeiro. As 
citocininas influenciam numerosos aspectos do desenvolvimento e fisiologia vegetal, 
incluindo a germinação de sementes, redução do estiolamento, diferenciação dos cloroplastos, 
dominância apical, interação planta-patógeno, desenvolvimento de flores e dos frutos e 
senescência foliar (HEBERER & KIEBER, 2002). Citado por Silva et al. (2002), as 
citocininas são utilizadas em cultura de tecidos para estimular a divisão celular e atuam, 
conseqüentemente, no processo de morfogênese. Das citocininas comercialmente disponíveis, 
a Benzilaminopurina (BAP) é a que, em geral, apresenta melhores resultados 
(GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). Isto se deve a sua eficiência em induzir à 
formação de grande número de brotos e alta taxa de multiplicação em muitos sistemas de 
micropropagação (HU & WANG, 1983). Além de ser utilizada devido a sua eficiência, possui 
um custo menor em relação às outras citocininas (KRIKORIAN, 1991). 

Quando um explante é excisado da planta doadora e inoculado em meio de cultura, um 
dos eventos mais comuns é a formação de uma massa de células não diferenciadas, com 
proliferação contínua e desordenada, denominada calo (HANDRO & FLOH, 1990). 
HAYASHI et al. (2002) citando VEASEY et al.(1991), ressaltaram a importância da cultura 
de calos, suspensões celulares e cultura de protoplastos para investigações de diferenciação 
celular e de biologia molecular. Apesar da micropropagação usualmente produzir clones, 
plantas com alterações genéticas podem ser produzidas, principalmente através do cultivo de 
calos e protoplastos (KARP, 1989). 

Os principais problemas no estabelecimento in vitro de grande parte das plantas é a 
ocorrência de oxidação e a contaminação (SATO et al. 2001). De acordo com GOMES et al. 
(1990) as espécies lenhosas apresentam uma série de dificuldades no que diz respeito ao 
estabelecimento in vitro, principalmente por apresentarem uma série de metabólitos 
secundários (compostos fenólicos), resultantes de processos oxidativos, que prejudicam o 
desenvolvimento dos explantes. A oxidação ocorre em função da liberação de compostos 
fenólicos in vitro, precursores da síntese de lignina, pelo tecido injuriado ou senescente de 
essências nativas, especialmente das tropicais que contém altas concentrações destes 
componentes (SATO et al., 2001). A oxidação fenólica é altamente dependente do genótipo e 
do tipo de explante utilizado. Esta oxidação pode ser minimizada pela redução de danos 
mecânicos e químicos nos explantes, pela modificação do ambiente e pelo uso de 
antioxidantes (MONACO et al., 1977). A redução da luminosidade na câmara de fluxo 
laminar durante a excisão dos explantes e a manutenção da cultura no escuro, no início do 
cultivo, também, é considerada benéfica, pois a luz induz a produção de fenóis na planta 
(MARKS & SIMPSON, 1990). Uma outra forma de contornar esse problema é realizar as 
coletas em períodos selecionados de acordo com as condições climáticas mais favoráveis, nas 
quais a planta matriz não tenha passado por um longo tempo de estresse provocado por fatores 
externos tais como; seca, exposição excessiva ao sol e baixa umidade do ar, que levam às 
disfunções internas da planta. Segundo ASSAREH &. SARDABI (2005), a época do ano é 
um fator vital para o estabelecimento do explante in vitro, devido à produção de compostos 
fenólicos, infecção fúngica e bacteriana. 



 

 
 

Outro problema enfrentado na fase inicial de estabelecimento do explante in vitro é a 
contaminação bacteriana e fúngica, principalmente, na superfície dos explantes, além da 
contaminação endógena (LONDE, et al., 2007). Segundo DEBERGH & ZIMMERMAN 
(1991) o índice de contaminação pode ser resultante das próprias matrizes ou do manuseio em 
laboratório. Os antibióticos e fungicidas são, ocasionalmente, utilizados para o controle in 
vitro de patógenos (LONDE, et al., 2007). Para o controle das contaminações bacterianas, 
normalmente são utilizadas substâncias antibióticas que são incorporadas ao meio de cultura 
ou usadas diretamente sobre os explantes contaminados (SALEHI & KHOSH-KHUI, 1997). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar 5 concentrações de BAP em 
2 meios de cultivo em 4 diferentes época do ano, na propagação in vitro de segmentos nodais 
de juazeiro 

                                                                         
METODOLOGIA 
 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal, do 
Departamento de Ciências Biológicas/FANAT no Campus Central da UERN. Foram 
montados 8 experimentos em diferenças épocas do ano (outubro, janeiro, abril e julho). Em 
cada época foram montados 2 experimentos, um utilizando o meio de cultura MS 
(MURASHIGE & SKOOG, 1962) e o outro o meio WPM (LLOYD & MCCOWN, 1980). As 
datas de montagem dos experimentos por época foram, respectivamente, 03 de outubro/2007, 
12 de janeiro, 12 de abril e 03 de julho de 2008. Os dois meios de cultura utilizados foram 
suplementados com ágar (6,5 g L-1), carvão ativo (2,0g L-1), nitrato de cálcio (0,8 mg L-1) e 
diferentes concentrações de N6-benzilaminopurina (BAP). O pH do meio foi ajustado para 5,8 
antes da inclusão do ágar e do carvão ativo. Posteriormente o meio foi distribuído em tubos de 
ensaio (15 x 2,5 cm) contendo aproximadamente 15 ml de meio de cultura. Estes foram 
esterilizados a 121°C e 1,5 atm por 17 minutos em autoclave.  

Os explantes foram coletados de uma única planta de juazeiro localizada no Campus 
Central da UERN. A partir da segunda época de coleta (janeiro) foi adotada a pulverização 
dos galhos da planta de onde se retiraria os explantes com fungicidas Sportak (1,5 mL L-1) e 
Frowncide (1mL L-1) diluídos em 500 mL de água, como uma alternativa para tentar evitar a 
contaminação por fungo. Esse procedimento foi realizado nos dois dias antecedentes a 
inoculação. Os ramos coletados foram levados imediatamente ao laboratório, onde foi feito o 
descarte das folhas e das partes mais jovens, permanecendo apenas os segmentos nodais 
contendo gemas axilares. No primeiro mês de coleta, os explantes foram submetidos por 1 
hora à água corrente, antes da assepsia na câmara de fluxo laminar. Nas demais coletas, os 
explantes foram lavados por 10’ em água corrente e em seguida ficaram por 3 min em 
agitação constante numa solução de água com 3 gotas de detergente neutro (comercial), sendo 
novamente lavados após esse período para retirar o excesso de detergente dos seus tecidos. 
Após essa prévia assepsia, os explantes foram desinfestados na câmara de fluxo laminar, 
inicialmente com a imersão em etanol a 70% durante 1,5 min, sob agitação constante, seguido 
de hipoclorito de sódio com 2 % de cloro ativo (água sanitária comercial) durante 3 minutos. 
Na seqüência, o material vegetal foi lavado três vezes, durante 5 minutos em 3 águas 
destiladas e esterelizada, para retirar o excesso de hipoclorito. Terminado o processo de 
assepsia, os explantes foram isolados e inoculados, sendo transferidos em seguida para uma 
câmara de germinação sem iluminação, durante 3 dias, a uma temperatura de 25 ºC. Após 
esse período os tubos foram transferidos para sala de crescimento onde ficaram submetidos a 
temperatura  de 25 + 2 ºC e fotoperíodo de 14 horas. Os experimentos foram montados em 
delineamento inteiramente casualizado com parcelas subdivididas tendo as parcelas recebidos 
os meios de cultivo (MS e WPM), tratamentos primários, e as subparcelas as concentrações 
diferenciais de BAP (0,0 mg L-1; 0,8 mg L-1; 1,6 mg L-1; 2,4 mg L-1; 3,2 mg L-1), tratamentos 



 

 
 

secundários, todos com 6 repetições. A unidade experimental foi formada por 4 tubos de 
ensaio, com um explante cada. Os dados obtidos foram transformados por raiz de  X + 0,5 
com finalidade de atender as pressuposições  da análise de variância. As variáveis foram 
testadas a partir do teste de Duncan a 5 % de probabilidade (2ª época – janeiro) de acordo 
com BANZATTO (1989). Os dados apresentados nas tabelas são os originais. Os dados 
relativos às demais épocas não foram analisados por terem sido totalmente perdidos. As 
variáveis testadas foram: Número de explantes contaminados por fungos, número de 
explantes contaminados por bactéria, número de explantes com calo e número de explantes 
oxidados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os experimentos realizados em outubro, abril e julho foram perdidos em razão de 

contaminação por fungos, apesar das várias tentativas de maior controle desses 
microorganismos. Resultados semelhantes foram obtidos por Costa et al. (2007) trabalhando 
no estabelecimento in vitro de Lippia sidoides, onde ocorreu uma maior incidência de 
microorganismos, principalmente bactérias endógenas.  

Na segunda época de coleta (janeiro) a analise demonstrou não ter havido efeitos da 
interação meios x concentrações de BAP, nem das concentrações de BAP para todas as 
características avaliadas. Quanto aos meios estes sim diferiram significativamente em todos 
os caracteres excetuando o número de explantes contaminados por fungo (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 
O número de calo e o número de explantes contaminados por bactérias foram maiores no 
meio WPM, já para o numero de explantes oxidados o meio MS mostrou uma maior oxidação 
em relação o meio WPM que não apresentou oxidação. Portanto, o meio WPM foi 
significativamente superior ao meio MS em duas características desejáveis na 
micropropagação. VILLA et al. (2006) trabalhando com amoreira-preta, obteve maior número 
médio de brotos/planta e comprimento médio de brotos utilizando 1,0mg L-1de BAP 
associado a 100% e 200% de meio WPM, respectivamente. 

Tal fato pode ser atribuído às diferenças existentes entre os dois meio principalmente no 
que diz respeito às quantidades de cálcio, pois apesar do meio MS possuir uma maior 
concentração de cloreto de cálcio do que o WPM, este é suplementado com nitrato de cálcio 
em sua composição. A diferença observada na tabela 1 traduz possivelmente uma série de 
respostas no que diz respeito ao mecanismo de atuação do cálcio a nível celular, tanto quando 
se considera o íon atuando sozinho como a sua interação indireta com outros moduladores de 
sinalização em plantas, de forma mais específica, os reguladores de crescimento. SUDHA & 
RAVISHANKAR (2002), estudando a influência dos moduladores de cálcio em suspensões 
celulares de Capsicum frutescens Mil., verificaram que células quando cultivadas em um 
meio com o dobro de cálcio, tendo como padrão o meio MS, houve um alto crescimento e 
produção do alcaloide capsaicina. 

MORARD et al. (1996) verificaram que a deficiência de cálcio em Lycopersicon 
esculentum All. cv. Rondello, por um período de oito dias, levara a necrose e morte dos 
meristemas apicais. No entanto esses autores verificaram que quando as plantas com sintomas 
de deficiência de cálcio eram tratadas novamente com uma solução contendo tal íon os 
sintomas desapareciam.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabela 1 – Número médio de calos em função do meio de cultivo e concentração de BAP. 
Mossoró-RN/Brasil. 2008 

Concentrações de 6-Benzilaminopurina (g.L-1) Meio  0,0  0,8  1,6   2,4   3,2  Média 
MS 0,33 0,00 0,17 0,00 0,33 0,17A 

WPM 0,17 0,17 1,00 0,83 0,83 0,60B 
Média 025 a 0,08 a 0,58 a 0,41 a 0,58 a  

* Médias seguidos pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre sim a 5% de 
probabilidade pelo teste de Duncan. 
 
Tabela 2 – Número médio de explantes oxidados em função do meio de cultivo e 
concentração de BAP. Mossoró-RN/Brasil. 2008 

Concentrações de 6-Benzilaminopurina (g.L-1) Meio  0,0  0,8  1,6   2,4   3,2  Média 
MS 0,83 1,33 1,83 1,17 1,00 1,23A 

WPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B 
Média 0,42a 0,67a 0,92a 1,58a 0,50a  

* Médias seguidos pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre sim a 5% de 
probabilidade pelo teste de Duncan. 
 
Tabela 3 – Número médio de explantes contaminados por bactérias em função do meio de 
cultivo e concentração de BAP. Mossoró-RN/Brasil. 2008 

Concentrações de 6-Benzilaminopurina (g.L-1) Meio  0,0  0,8  1,6   2,4   3,2  Média 
MS 2,33 1,83 1,17 1,67 1,67 1,73A 

WPM 3,83 3,00 2,67 2,33 2,17 2,80B 
Média 3,08a 2,42a 1,92a 2,00a 1,92a  

* Médias seguidos pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre sim a 5% de 
probabilidade pelo teste de Duncan. 
 
Tabela 4 – Número médio de explantes contaminados por fungos em função do meio de 
cultivo e concentração de BAP. Mossoró-RN/Brasil. 2008 

Concentrações de 6-Benzilaminopurina (g.L-1) Meio  0,0  0,8  1,6   2,4   3,2  Média 
MS 0,33 0,50 0,50 0,50 0,33 0,43A 

WPM 0,00 0,83 0,17 0,17 0,00 0,23A 
Média 0,17a 0,67a 0,33a 0,33a 0,17a  

* Médias seguidos pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre sim a 5% de 
probabilidade pelo teste de Duncan. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

O meio WPM é superior ao meio MS na indução de calogênese e no controle da 
oxidação. 
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Resumo 

 

A espécie Lippia gracilis Schauer (Verbenaceae) é nativa do Nordeste brasileiro e 
se destaca pela capacidade de acumular em seus tricomas glandulares óleos essenciais com 
atividade antimicrobiana. Tendo em vista que não constam trabalhos na literatura sobre o 
estabelecimento in vitro dessa espécie, este trabalho teve como objetivo estabelecer um 
protocolo para micropropagação de Lippia gracilis. Para tanto, ramos contendo folhas 
foram coletados de plantas matrizes em seu habitat natural para a confecção de estacas, as 
quais apresentaram alto índice de brotamento. Em laboratório, os explantes provenientes do 
processo de estaquia foram assepticamente tratados e inoculados em meio MS, acrescido de 
fitorreguladores, com o intuito de se estabelecer a melhor dose para o desenvolvimento dos 
explantes. Em decorrência de altos níveis de contaminação, avaliou-se o efeito da 
cefalexina. No entanto, apesar do antibiótico ter apresentado diminuição na contaminação 
bacteriana, a porcentagem de oxidação foi muito elevada. Com isso, testou-se o Carvão 
Ativo, Ácido Ascórbico, Ácido Cítrico e metade de MS quanto a sua eficiência no controle 
da oxidação. Concluiu-se que a adição de ácido giberélico (GA3) ao meio de cultura 
promove maior desenvolvimento em explantes de L. gracilis, alta taxa de multiplicação, 
alongamento e enraizamento, e todos os antioxidantes testados não apresentaram redução 
dos níveis de oxidação. 

 

Palavras-chave: óleos essenciais, micropropagação, Lippia gracilis, Verbenaceae. 
 
Introdução 

 

O gênero Lippia, pertencente à família Verbenaceae que se caracteriza pelo acúmulo 
de óleos essenciais em tricomas glandulares, é constituído por aproximadamente 200 
espécies, as quais estão distribuídas principalmente entre as Américas Central e do Sul e no 
território Africano. Em geral, o gênero apresenta atividade farmacológica e é amplamente 
utilizado na medicina popular. A maioria das espécies é tradicionalmente utilizada como 
remédios para problemas gastrintestinais e respiratórios. A espécie Lippia gracilis Schauer 
é nativa da região Nordeste do Brasil e pode servir como importante fonte de renda para as 
comunidades rurais através da comercialização de seu óleo essencial, o qual exibe forte 
atividade contra microrganismos (Pascual et al., 2001).  

Os óleos essenciais são produtos vegetais separáveis por arraste com vapor d’água e 
são armazenados nas plantas em estruturas especiais de secreção, principalmente em 
compartimentos celulares e tricomas glandulares. Os constituintes químicos de óleos 
essenciais podem pertencer às mais diversas classes de substâncias, porém, predominam os 



 

 
 

terpenóides. Os monos e os sesquiterpenos, principais constituintes de óleos essenciais, são 
substâncias aromáticas. Grande parte desses óleos tem atividade antimicrobiana, são 
inofensivas às pessoas e ao ambiente e são consideradas de baixo risco para o 
desenvolvimento de resistência a microrganismos patogênicos (Daferera et al., 2003).  

Os componentes majoritários do óleo de L. gracilis são timol e carvacrol 
(Albuquerque, 2005). Estes compostos são monoterpenos voláteis presentes em uma grande 
extensão de óleos essenciais, cuja atividade antimicrobiana já foi comprovada (Reddy et al., 
1998; Baser et al., 2001; Lambert et al., 2001; Periago et al., 2002; Varel, 2002; Daferera et 
al., 2003). Vários trabalhos já foram realizados com plantas de tomilho e orégano, as quais 
possuem altos percentuais de timol e carvacrol (Demetzos & Perdetzoglou, 2001; Lambert 
et al., 2001; Rassooli & Mirmosfata, 2003; Sokmen et al., 2004). Em todos esses trabalhos, 
cuja atividade antimicrobiana foi comprovada, houve destaque para presença de timol e 
carvacrol, que em geral, representavam mais de 50% da composição total desses óleos 
essenciais.  

Embora as plantas medicinais sejam fontes de importantes compostos 
biologicamente ativos, as informações científico–agronômicas sobre estas plantas crescem 
em ritmo lento, havendo carência de resultados de pesquisa sobre métodos de propagação e 
técnicas de cultivo que possam resultar em maior produção de biomassa, além de garantir a 
perpetuação da espécie (Diniz et al., 2003). 

Em condições naturais o metabolismo secundário de plantas variam 
consideravelmente dependendo de fatores como a sazonalidade, índices pluviométricos, 
radiação ultravioleta, disponibilidade de nutrientes, herbivoria e ataque de patógenos, 
devido a uma interface química entre a planta e o ambiente circundante. O aprimoramento e 
o investimento em estudos de domesticação e produção biotecnológica de plantas 
medicinais, ao invés do uso de plantas selvagens coletadas diretamente no campo, deve 
levar à obtenção de matérias-primas uniformes e de alta qualidade (Gobo-Neto & Lopes, 
2007). Com relação ao gênero Lippia, existem poucos relatos a respeito de sua propagação, 
porém de acordo com alguns pesquisadores, algumas espécies do gênero, quando 
reproduzidas a partir de estacas, apresentam baixos percentuais de enraizamento e de 
sobrevivência (Capote et al., 1999; Juliani Júnior et al., 1999).  

A despeito do valor econômico dos óleos essenciais, aliado aos baixos níveis de 
produção decorrentes dos sistemas agrícolas convencionais, gera-se a necessidade de 
utilizar sistemas alternativos de produção e, nesse contexto, o cultivo in vitro de células e 
tecidos vegetais tem sido considerado um sistema com alto potencial para superação dos 
problemas de produção. 

A micropropagação, entre outras técnicas do cultivo in vitro de plantas, tem 
proporcionado a obtenção de um grande número de plantas com elevado nível qualitativo. 
É uma técnica que vem sendo utilizada para a propagação rápida de espécies que levam 
tempo prolongado para germinar, que possuam baixa taxa de frutificação ou que estão em 
vias de extinção. 

Por meio da micropropagação, é possível aumentar a oferta de compostos 
biologicamente ativos e diminuir o preço dos princípios ativos fitoquímicos (Bajaj et al, 
1988; Miachir, 1992; Pletsch, 1998). Sendo assim, a micropropagação também pode ser 
aplicada às espécies vegetais produtoras de metabólitos secundários úteis aos seres vivos 
para ser explorada economicamente, da mesma forma que a micropropagação de espécies 
forrageiras, frutíferas, florestais e ornamentais. Nesse sentido, o presente trabalho teve por 
objetivo estabelecer um protocolo para micropropagação de Lippia gracilis. 



 
 

Metodologia 
 

1. Coleta das plantas matrizes e extração do óleo essencial 
 

 O trabalho foi conduzido em casa de vegetação e no Laboratório de Cultura de 
Tecidos Vegetais, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, Rio 
Grande do Norte, entre os meses de agosto de 2007 e julho de 2008.  

O material vegetal utilizado foi coletado na cidade de Felipe Guerra - RN. Ramos 
contendo folhas foram retirados da planta matriz com auxílio de uma tesoura de poda e 
armazenados em sacos de nylon para o transporte. As folhas foram destacadas dos ramos e 
postas a secar a temperatura ambiente e após a secagem procedeu-se à extração do óleo 
essencial no laboratório de fitoquímica da UERN, a qual foi realizada por arraste com 
vapor d’água em sistema Clevenger.  

Após a retirada das folhas, as 256 estacas resultantes foram colocadas em bandejas 
contendo como substrato húmus, areia e restos florais das plantas coletadas. As bandejas 
permaneceram em casa de vegetação, onde, durante os primeiros 20 dias as estacas 
receberam tratamento com solução nutritiva (1/4 dos sais de MS acrescido de 2 mL L-1 de 
ANA – Ácido naftalenoacético) a cada dois dias. Após o primeiro mês de plantio das 
estacas o ANA foi suprimido da solução e as mudas que sobreviveram foram transplantadas 
para sacos de polietileno com capacidade para 1kg, contendo areia fina, areia grossa e 
húmus como substrato (1:1:1), onde permaneceram por mais 58 dias. 

Das 71 mudas transplantadas para sacos de polietileno, as 25 que apresentaram 
melhor desenvolvimento foram transferidas para o solo no Campus da UERN. Tanto as 
mudas transplantadas para o solo, quanto às mudas que permaneceram nos sacos de 
polietileno em casa de vegetação, foram fontes de explantes para a montagem dos 
experimentos em laboratório. 

 

2. Estabelecimento dos explantes de Lippia gracilis in vitro 
 

 2.1- Efeito do Ácido Naftalenoacético (ANA) e do 6–Benzilaminopurina (BAP) 
na micropropagação de L. gracilis. 

 

Em laboratório, brotos jovens obtidos a partir das mudas provenientes do processo 
de estaquia foram lavados em água corrente por 30’. Durante esse período realizou-se 
também à retirada das folhas e corte dos brotos em microestacas com aproximadamente 2 
cm. Em seguida, as microestacas permaneceram sob agitação em água com detergente 
comercial (10 gotas L-1) por 10’, e submetidas a três lavagens consecutivas com água 
deionizada esterelizada (ADE).  

As microestacas foram levadas para câmara de fluxo laminar contínuo, onde foram 
tratadas assepticamente com álcool 70% por 1’, hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2) 3% por 
10’ e três lavagens consecutivas com ADE. Posteriormente, as microestacas foram 
seccionadas em segmentos nodais, conservando-se uma gema por segmento, e inoculadas 
em tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), 
suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 6,5 g L-1 de ágar, e diferentes combinações de 
BAP e ANA. O pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 + 0,1 antes da esterilização em 
autoclave (121ºC durante 20’). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado 
com 6 repetições em esquema fatorial 32, onde, foram testados 2 fitorreguladores em três 
concentrações (BAP: 0,0; 1,0 e 2,0 mg L-1  e ANA: 0,0; 0,1 e 0,5 mg L-1) combinadas ou 
não, perfazendo um total de nove tratamentos. A unidade experimental constou de quatro 
tubos de ensaio, cada tubo contendo um explante. As variáveis propostas para avaliação 



 
 

nesse experimento foram: comprimento dos brotos e taxa de multiplicação em função do 
número de segmentos nodais obtidos por planta aos 30, 60, 90 e 120 dias.   

 

2.2 - Influência da cefalexina no controle da contaminação bacteriana em 
explantes micropropagados de Lippia gracilis. 

 

Em virtude da alta taxa de contaminação bacteriana apresentada por esta espécie 
no experimento de estabelecimento in vitro, avaliou-se a eficiência da cefalexina. Para 
tanto, seguiu-se a mesma metodologia de assepsia de brotos coletados de plantas matrizes, 
porém, o desinfestante utilizado foi o hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5%. As microestacas 
foram subdivididas em segmentos nodais, e inoculadas em frascos contendo 25 mL de meio 
de cultura MS. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com duas 
doses de cefalexina (0 e 200mg L-1) e cinco repetições, sendo cada repetição constituída por 
nove tubos de ensaio contendo um explante cada. Após 30 dias, foram avaliados o número 
de brotos, a porcentagem de contaminação e a porcentagem de oxidação.  

Em câmara de fluxo laminar contínuo, o antibiótico foi esterilizado a frio por 
filtração (Millipore, 0,45µm) e adicionado ao meio de cultura quando este estava em 
processo de resfriamento (40 a 50ºC), cinco dias antes da montagem do experimento. 

 

2.3 – Efeito do Ácido Ascórbico, Ácido Cítrico, Carvão Ativado e ½ de MS no 
controle da oxidação em explantes de Lippia gracilis in vitro. 

 

Em decorrência dos problemas enfrentados com a oxidação dos explantes, foram 
testados diferentes métodos para minimizar o problema: Dois antioxidantes (ácido 
ascórbico - 100 mg L-1 e ácido cítrico - 100 mg L-1); Carvão ativado (3  mg L-1 ); 1/2 de 
MS. O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado, composto por cinco 
tratamentos, com cinco repetições cada.  A unidade experimental constou de quatro tubos 
de ensaio, contendo um explante cada. Após 15 dias avaliou-se a porcentagem de oxidação 
e de sobrevivência. 
 

2.4 – Influência do Ácido Giberélico (GA3) no alongamento de 
brotações de Lippia gracilis.   

 Em virtude da ausência de alongamento das brotações nos 
ensaios anteriores, foram testadas quatro concentrações de 
GA3 (0,0; 0,5; 0,75 e 1,0 mg L-1) em delineamento inteiramente 
casualizado com 6 repetições, sendo cada repetição 
constituída por quatro frascos contendo dois explantes cada. 
Aos 45 dias após a montagem do experimento avaliou-se o número de brotos. 

Em todos os experimentos realizados em laboratório, os frascos contendo os 
explantes foram mantidos em sala de crescimento com temperatura média de 25 + 2ºC e 
fotoperíodo de 12h durante os períodos especificados em cada etapa, e as médias obtidas 
para cada variável foram avaliadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e Discussão 

 

No presente trabalho, durante o cultivo in vitro dos explantes de Lippia gracilis com 
ANA e BAP, observou-se intensa oxidação e formação de calos praticamente em todos os 
tratamentos (Fig. 1 A e B). Certamente os fitorreguladores utilizados proporcionaram uma 
produção descontrolada de células, resultando numa intensa proliferação de calos. No 
entanto, outros autores obtiveram sucesso na micropropagação de outras espécies de Lippia 



 
 

com a adição das mesmas classes de fitorreguladores. Em Lippia junelliana, Juliani Júnior 
et al. (1999), estudando diferentes métodos de propagação, obtiveram os melhores 
resultados com gemas apicais e segmentos nodais em meio de cultura MS suplementado 
com 4,4 µM de 6-benzilaminopurina (BAP) ou 0,04 µM  de ácido indolbutírico (IBA) + 4,4 
µM de BAP. Com a Lippia alba cultivar Kavach, a regeneração de plantas foi obtida 
utilizando-se gemas apicais e meio de cultura MS contendo 2,0 µM L-1 de BAP (Gupta et 
al., 2001). Já para Lippia micromera var. helleri, observou-se que os melhores resultados de 
multiplicação ocorreram quando utilizou-se o meio de cultura de MS acrescido de 0,1 mg 
L-1 de ácido naftalenoacético (ANA) + 2,0 mg L-1 de BAP (Capote et al., 1999). 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Formação de calos (A); oxidação (B) e contaminação (C) em explantes de L. 
gracilis Schauer. 

 

Além dos problemas relacionados à oxidação e formação de calos, observou-se 
freqüente crescimento bacteriano no meio de cultura, ocasionando uma perda de 82% dos 
explantes, impossibilitando a avaliação das variáveis propostas inicialmente (Fig. 1 C).  

 A contaminação por microorganismos é conhecida como um dos problemas mais 
sérios na micropropagação. Na maioria das vezes, essa contaminação é proveniente de 
bactérias, as quais são consideradas as contaminantes mais comuns em cultura de tecidos e 
as que ocasionam os maiores danos, depois dos vírus, porque podem ser sistêmicas e sua 
detecção muitas vezes é mais difícil (Montarroyos, 2000). Essas bactérias são introduzidas 
in vitro juntamente com os explantes, cujos tecidos internos das plantas matrizes foram 
colonizados através de ferimentos, aberturas naturais ou via sistema radicular. As referidas 
bactérias convivem harmoniosamente com a planta em seu habitat natural, porém, 
competem com os explantes durante a micropropagação devido às condições favoráveis ao 
crescimento bacteriano (Albuquerque, 2005). Para o controle das contaminações 
bacterianas, normalmente são utilizadas substâncias antibióticas que são incorporadas ao 
meio de cultura ou utilizadas diretamente sobre os explantes contaminados (Montarroyos, 
2000; Grattapaglia & Machado, 1998). Trabalhos nos quais foram avaliados os níveis de 
toxidez de vários antibióticos, demonstraram que os do grupo dos betalactamos: ampicilina, 
cefotaxima, carbenicilina e, particularmente, as cefalosporinas possuem amplo espectro de 
ação e sua toxidez é mínima nas concentrações que controlam bactérias (Montarroyos, 
2000).  

No que diz respeito ao uso do antibiótico cefalexina, observou-se uma redução na 
contaminação bacteriana na dose de 200 mg L-1. Entretanto, o antibiótico influenciou 
negativamente o desenvolvimento dos explantes, causando elevada porcentagem de 
oxidação e redução no número de brotações dos mesmos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número de broto por explantes, porcentagem de contaminação e porcentagem 
de oxidação em explantes de L. gracilis em função das concentrações de Cefalexina. 

 

Cefalexina 
1)

Nºde Brotos/ Contaminação Oxidação 
0 3,43 6,67 31,11  

200 2,50 4,44 64,44  

BA C 



 
 

 
Certamente a dosagem do antibiótico utilizada foi elevada, causando fitotoxidez nos 

explantes de L. gracilis. Por outro lado, Costa (2006) obteve uma maior sobrevivência de 
explantes e menor crescimento bacteriano com a utilização de 200 mg L-1 de cefotaxina 
sódica na micropropagação de alecrim-pimenta (Lippia sidoides Chan.), antibiótico 
pertencente as cefalosporinas, mesmo sub-grupo que a cefalexina. Mesmo que se utilizem 
antibióticos de amplo espectro, o controle bacteriano na cultura de tecidos é problemático. 
Na maioria dos trabalhos in vitro, a freqüência de descontaminação não é total, pois, os 
tecidos vegetais podem interferir no controle, por meio da desintoxicação destas 
substâncias ou servindo como habitat para os contaminantes que se translocam pelos seus 
tecidos. É comum que as concentrações de antibióticos devam ser elevadas quando estes 
são adicionados ao meio nutritivo juntamente com o explante, no entanto a fitotoxidez 
dessas substâncias é fator limitante dessas concentrações (Pereira & Fortes, 2003). Uma das 
alternativas para se evitar o efeito tóxico dos antibióticos sobre os explantes é reduzir ao 
máximo o tempo do tratamento (contato) dos explantes com o agente antimicrobiano. No 
entanto, esta técnica muitas vezes causa efeitos apenas bacteriostáticos, constituindo uma 
ação paliativa frente ao principal objetivo que seria a eliminação por completo do 
organismo contaminante (Pereira et al., 2003). 

A oxidação fenólica se dá por meio de uma enzima chamada polifenol oxidase. A 
oxidação dos polifenóis leva à produção de substâncias amareladas de composição 
complexa, do tipo quinonas. Estas substâncias podem se ligar a proteínas das membranas 
ou enzimas, acarretando toxidez e morte da célula (Teixeira, 2001).  

Uma alternativa para contornar o problema da oxidação, tanto ocasionada com a 
adição de antibiótico ao meio quanto devido a características da espécie trabalhada, idade 
do explante ou época do ano, é a adição de substâncias antioxidantes ao meio de cultivo, ou 
a redução a metade das concentrações salinas do meio de cultura. Segundo Grattapaglia & 
Machado (1998) a adição de substâncias antioxidantes ao meio de cultivo ou o pré - 
tratamento, em solução de antioxidantes, diminui a oxidação. Nesse trabalho, quando se 
avaliou os métodos antioxidantes verificou-se que nenhum deles minimizou a oxidação dos 
explantes. Esse fato pode ser atribuído à idade dos explantes, os quais foram retirados de 
plantas bem lignificadas. 
 Apesar da oxidação fenólica ser altamente dependente do 
genótipo, alguns gêneros de plantas são mais suscetíveis à 
oxidação que outros. Explantes jovens em geral oxidam menos 
que os velhos, e a época do ano influencia no teor de 
polifenóis e conseqüentemente a oxidação in vitro (Teixeira, 2001).  

Quanto à adição do GA3, não houve diferença significativa entre as concentrações 
utilizadas. No entanto, observou-se um melhor desenvolvimento nos explantes submetidos 
ao tratamento com 0,75 mg L-1 de GA3 (Fig. 3 A e B), os quais apresentaram maior 
alongamento, raízes maiores e folhas mais largas, produzindo plântulas bem desenvolvidas 
e com respostas positivas ao processo de aclimatização (Fig. 3 C).  Apesar do 
efeito sobre a elongação das plantas, o GA3 adicionado ao meio 
de cultura não proporcionou aumento na altura das brotações 
de Platonia insignis Mart. (Silva et al., 2002) e de abacate 
“ouro verde” (Biasi et al., 1994). Entretanto a utilização 
de 1,0 mg L-1 de GA3 na micropropagação de Genipa americana 
(Costa et al., 2002), e 0,5 mg L-1 para Egletes viscosa (L.) 



 
 

Less. (Diniz et al., 2003), mostraram-se efetivas, promovendo 
o alongamento das brotações.  

      
 

Figura 3: Plântulas de Lippia gracilis resultantes da micropropagação com 0,75 
mg L-1 de ácido giberélico (GA3). In vitro (A); Em fase de aclimatização (B e C). 

 
Conclusões   

• A dose de 200 mg L-1 de cefalexina inibe a 
contaminação, mas provoca a oxidação; 

• Os diferentes métodos antioxidantes não inibem a 
oxidação em explantes de L. gracilis; 

• A adição de 0,75 mg L-1 de GA3 ao meio de cultura 
promove um melhor desenvolvimento dos explantes de L. 
gracilis. 
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Resumo 

 
A determinação dos estádios do ciclo reprodutivo é fundamental para se compreender 

o comportamento de uma espécie dentro de seu habitat. O presente projeto busca determinar 
os índices quantitativos e descrever morfo-histologicamente o ciclo reprodutivo para fêmeas 
de Astyanax cf. lacustris, na Lagoa do Piató, Assú, RN. As coletas foram realizadas entre 
set/2006 e ago/2007, com uma freqüência mensal, utilizando-se redes de espera e tarrafas de 
diferentes malhas. Foram realizadas biometrias, sexagem e determinação macroscópica e 
microscópica dos estádios do ciclo reprodutivo gonadal, e calculadas as freqüências mensais, 
absoluta e relativa, por estádios. O tipo de desova foi determinado através da distribuição das 
freqüências dos estádios e do Índice Gonadossomático. A análise do IGS médio para sexos 
agrupados indicou que Astyanax cf. lacustris apresentou um aumento gradual deste índice no 
decorrer dos meses, apresentando valores mais levados nos meses fevereiro e abril de 2007; e 
para sexos separados mostrou que as fêmeas apresentaram maior atividade reprodutiva entre 
os meses novembro e abril, com picos em fevereiro e abril, enquanto os machos, entre os 
meses de outubro e novembro, e entre março e abril. A freqüência relativa mensal dos 
estádios mostrou que a desova ocorreu entre setembro e dezembro, com pico em novembro 
para os machos, e de novembro a abril para as fêmeas. A proporção sexual apresentou um 
predomínio de fêmeas para todos os meses. Foram observados quatro estádios macroscópicos 
de maturação (virgem, maturação, maduro e repouso) e ovócitos da linhagem ovogênica das 
fases pré-vitelogênica e vitelogênica. 
 
Palavras-chave: piaba; índice Gonadossomático; estádios de maturação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO: 
 

Apesar dos recursos tecnológicos considerados de elevada modernidade e eficiência, a 
pesca continua sendo uma atividade extrativista que necessita ser tecnicamente orientada, a 
fim de que a sua pressão sobre as populações naturais de peixes não tenha um caráter 
exaustivo, especialmente no que se refere à fauna íctica de água doce que por diversos fatores 
está mais sujeita à exaustão do que a marinha. O seu campo, além de ser mais restrito, 
encontra-se diretamente influenciado pelas modificações ambientais resultantes das ações 
antrópicas, tais como poluição, desmatamento ciliar, modificação do regime das águas dos 
rios e utilização, para diversos fins, de lagoas marginais que se constituem em criadouros 
naturais e fontes permanentes de renovação de estoques pesqueiros dos cursos de água. 

No Nordeste do Brasil, essas limitações tornam-se ainda mais graves devido às secas 
provocadas, principalmente, pelas irregularidades na pluviosidade, tendo como conseqüência, 
graves problemas sociais e econômicos. Desta forma, considerando a exploração crescente 
dos recursos naturais, estudos biológicos de peixes revestem-se de fundamental importância 
para o conhecimento dos ecossistemas envolvidos, podendo fornecer subsídios para 
preservação, manejo e produção de ecossistemas naturais e artificiais (Agostinho, 1985). 

Poucos estudos sobre comunidades ícticas em lagoas foram realizados até o presente 
momento. Apesar da importância econômica destes ecossistemas para a população local, o 
montante de informações sobre seus recursos biológicos é reduzido e, como conseqüência, 
conhecimentos sobre a bioecologia da sua ictiocenose são inexistentes. Informações desta 
natureza são necessárias às investigações sobre as causas e conseqüências da sua abundância 
ou escassez nestes ambientes, e como subsídio para a orientação de estratégias de manejo para 
utilização adequada destes recursos (Almeida, 1993). 

Alguns aspectos da reprodução de peixes baseados na maturação gonadal e na utilização 
de índices quantitativos têm servido para o entendimento ecológico do papel que eles 
desempenham no ambiente aquático. Os elementos da dinâmica reprodutiva servem de 
indicadores da situação das populações e de seu possível comportamento diante de 
determinadas condições ambientais. Ainda de acordo com Agostinho & Gomes (1997) 
determinar o período reprodutivo de uma espécie se constitui em um dado importante para o 
manejo, visto que de seu sucesso dependem o recrutamento e, conseqüentemente, a 
manutenção de populações viáveis.  Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é determinar os 
índices quantitativos e descrever morfo-histologicamente o ciclo reprodutivo para fêmeas de 
Astyanax cf. lacustris, presente na Lagoa do Piató, Assú, RN. 

 
Metodologia: 
 

A Lagoa do Piató localizada no município de Assú, Rio Grande do Norte é 
considerado, como o maior corpo d’água do estado, se estendendo por 18Km de comprimento 
e 2,5km de largura, com capacidade máxima de 96 milhões de metros cúbicos. Em seu 
entorno existem cinco comunidades, cuja população vive majoritariamente da pesca de 
subsistência (Almeida, 1993). 

O projeto inicial tratava a espécie como Astyanax bimaculatus, mas após análise 
taxonômica e sistemática pelo NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e 
Aqüicultura), em Maringá, Paraná, constatou-se tratar-se da espécie Astyanax cf. lacustris. 

 



 

 

 
Fonte: acervo do autor 

Figura 1: Fotografia de espécime de A. cf. lacustris coletado na lagoa do Piató, Assú, RN. 
 

A espécie em estudo (Fig. 1), pertence à família Characidae, subfamília 
Tetranogonopterinae, que inclui peixes estritamente de ambientes dulcícolas. Entre os peixes 
dessa família, o gênero Astyanax é um dos que apresentam maior número de espécies, com 
ampla distribuição geográfica, estando presente em grande parte dos ambientes límnicos da 
região neotropical. Essas espécies apresentam grande importância nos ambientes onde se 
apresentam por seu volume de captura e sua condição de forrageiro. No caso de Astyanax cf. 
lacustris, há também importância econômica por ser uma espécie que atinge consideráveis 
tamanhos. 
 As coletas foram realizadas no período de Setembro de 2006 a Setembro de 2007; com 
freqüência quinzenal, utilizando-se redes de espera e tarrafas de diferentes malhas. Os 
exemplares capturados foram sacrificados no local da coleta, onde foram retiradas as gônadas, 
fixadas em bouin e etiquetadas com o seu respectivo número de ordem; em seguida os 
exemplares foram acondicionados em caixas isotérmicas e posteriormente transportados para 
o Laboratório de ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para a 
continuação dos procedimentos biométricos. 

Durante a biometria foram realizadas a sexagem e a determinação macroscópica dos 
estádios do ciclo reprodutivo de acordo com a metodologia proposta por Vazzoler (1996). A 
descrição dos estádios de maturação gonadal foram baseados nos seguintes caracteres 
macroscópicos: volume ocupado pelas gônadas na cavidade abdominal, coloração e presença 
de irrigação sangüínea. Estes estádios foram agrupados em: I-imaturo ou virgem, II- 
maturação, III- desova e IV- repouso. 

Para o estudo microscópico do desenvolvimento gonadal através da análise 
histológica, o material foi enviado ao Laboratório de Histologia da UFRN, onde foi 
submetido às técnicas histológicas de rotina: após pesadas e fixadas em bouin, as gônadas 
foram seccionadas em três porções -cranial, medial e caudal- com secções de 5-6µm, 
submetidas à técnicas tradicionais de preparação de tecidos, descritas por Michalany (1990); 
coradas pelo método básico de coloração Hematoxilina (Harris)-eosina, no qual baseiam-se as 
principais nomenclaturas para a classificação dos tipos celulares encontrados em ovários e 
testículos de Teleósteos (Yamamoto, 1956; Wallace & Selmann, 1981; Nagahama, 1983; 
West, 1990). 
 
Análise dos dados: 

A determinação dos estádios do ciclo reprodutivo se baseou na análise macroscópica e 
microscópica das gônadas e na distribuição de células da linhagen ovogênica, segundo 
Bazzoli (2002). 

Após a determinação dos estádios do ciclo reprodutivo, foram calculadas as 
freqüências mensais, absoluta e relativa, por estádio do ciclo reprodutivo. 



 

 

O tipo de desova será determinado pela distribuição das freqüências dos estádios do 
ciclo reprodutivo de fêmeas, pelas variações do Índice Gonadossomático (IGS = PG/PC x 
100, em que PG representa o peso da gônada e PC representa o peso total), e pelas 
características histológicas de ovários desovados (Bazzoli & Godinho, 1991). 
 
Resultados e Discussão 
 
 Foram coletados 360 exemplares, sendo 315 fêmeas e 45 machos; para a análise dos 
índices foram utilizados ambos os sexos, mas para os aspectos gonadais macro e 
microscópicos foram consideradas apenas as fêmeas, devido o pequeno número de machos. 

Através da análise do IGS, podemos evidenciar a atividade reprodutiva da espécie em 
estudo, pois através deste índice podemos indicar o seu período reprodutivo. A análise do IGS 
médio para sexos agrupados indicou que Astyanax cf. lacustris apresentou um aumento 
gradual deste índice no decorrer dos meses, apresentando valores mais levados nos meses 
fevereiro e abril de 2007 (Fig.2, A). E para sexos separados mostrou que as fêmeas 
apresentaram maior atividade reprodutiva entre os meses novembro e abril, com picos em 
fevereiro e abril, enquanto os machos, entre os meses de outubro e novembro, e entre março e 
abril (Fig.2, B): 

 
Figura 2: Índice Gonadossomático médio para sexos agrupados (A), e fêmeas e machos (B) 

de Astyanax cf. lacustris presente na lagoa do Piató, Assú/RN. 
 
 Quanto à freqüência dos estádios de maturação, a freqüência relativa mensal dos 
estádios de maturação gonadal mostrou que a desova ocorreu entre setembro e dezembro, com 
pico em novembro para os machos, e de novembro a abril para as fêmeas (Tab.1): 
 
Tabela 1: Freqüência relativa mensal dos estádios de maturação para e fêmeas e machos de 

Astyanax cf. lacustris presente na Lagoa do Piató, Assú/RN. 
  Fêmeas (%)  Machos(%) 
Mês V M D R V M D R 
set 0 88,24 11,76 0 7,69 92,31 0 0 
out 0 68,18 13,64 18,18 12,5 75 0 12,5 
nov 6,25 31,25 6,25 56,25 7,14 42,86 14,29 35,71 
dez 0 29,63 44,44 25,93 0,0 100 0 0 
jan 0 0 86,67 13,33 0,0 0,00 0 0 
fev 0 0 96,67 3,33 0,0 0,00 0 0 
mar 0 0 93,33 6,67 0,0 0,00 0 0 
abr 0 0 100 0 0,0 0,00 0 100 
mai 0 0 58,62 41,38 0,0 0,00 0 100 
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jun 0 3,33 83,33 13,33 0,0 0,00 0 0 
jul 0 14,29 35,71 50 0,0 100,00 0 0 
ago 0 0,00 44,44 55,56 0,0 100,00 0 0 
 

A proporção sexual para o período apresentou um predomínio de fêmeas para todos 
os meses, sendo verificado que a partir dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 
ocorreram apenas fêmeas (Fig.4): 

 
Figura 4: Proporção sexual mensal para machos e fêmeas de Astyanax cf. lacustris, presente 

na Lagoa do Piató, Assú/RN. 
 
Quanto à descrição morfológica dos ovários de Astyanax cf. lacustris, as gônadas 

apresentam-se como estruturas pares localizadas em posição ventro-lateral à bexiga natatória, 
fundindo-se próximo à região da abertura genital (Fig. 5 A): 

 
Figura 5: Fotografia mostrando a posição dos ovários de Astyanax cf. lacustris na cavidade 
celomática (A, setas) e a forma que os ovários apresentam após a retirada (B). 
 

Caracterização Macroscópica: 
Foram reconhecidos quatro estádios de maturação gonadal, para fêmeas de Astyanax 

cf. lacustris, descritos a seguir:  
I- imaturo ou virgem: as gônadas apresentam-se pequenas, filiformes, ocupando menos de 
1/3 da cavidade abdominal; coloração levemente rosada, não há ovócitos nem irrigação 
sanguínea visíveis.  
II- maturação: as gônadas apresentam-se mais volumosas, ocupando entre 1/3 e 2/3 da 
cavidade abdominal; coloração variando entre vermelho escuro e marrom; ovócitos visíveis; 
forte irrigação sanguínea longitudinal e algumas ramificações destas. 

A B 



 

 

III- desova: as gônadas apresentam-se grandes e largas, ocupando quase toda cavidade 
abdominal, próximas à cavidade urogenital; intensa vascularização sanguínea, conferindo cor 
fortemente escura; os ovócitos apresentaram-se grandes, translúcidos e em abundância. 
IV- repouso: os ovários apresentaram-se filiformes, ligeiramente alargados, com aspecto 
flácido, ocupando cerca de 1/3 da cavidade abdominal, sendo, porém, claramente maiores do 
que na fase imatura; não há ovócitos visíveis.  
 

Caracterização Microscópica: 
Observamos que os ovários estão cobertos por uma membrana de tecido conjuntivo 

(túnica albugínea); este tecido emite projeções para o interior do ovário, originando septos ou 
lamelas ovarianas, que sustentam as células germinativas nas diversas fases do 
desenvolvimento. Observaram-se ovócitos nas fases pré-vitelogênica e vitelogênica, 
circundados por envoltórios celulares formando folículos. 

Fase pré-vitelogênica: 

Ovogônias ou células germinativas jovens: pequenas células localizadas na periferia das 
lamelas ovígeras, formando grupos celulares ou isoladamente. possui citoplasma escasso, 
núcleo grande e nucléolo em posição central (Fig.6A); Ovócitos perinucleolar: Neste 
estágio, inicialmente os ovócitos apresentam-se poliédricos, com muitos nucléolos dispostos 
aleatoriamente na periferia da membrana nuclear, o citoplasma encontra-se fortemente 
basófilo; ao final desta fase os ovócitos apresentam-se com tamanhos variados, apresentando 
um núcleo grande, com nucléolos dispersos em seu interior; Nas células maiores, o 
citoplasma apresenta um aspecto granular (Fig. 6 B). Os ovócitos desta fase estão presentes 
nos ovários de todas as fêmeas, constituindo sua totalidade em fêmeas juvenis. 

Fase vitelogênica: 

Ovócitos vitelogênicos (Fig.7 A e B): Na fase inicial de desenvolvimento ocorre o 
surgimento de esferas ou glóbulos de vitelo; no início são pequenos, e tornam-se maiores ao 
avançar este estágio. Podem ocorrer vesículas de lipídeos entre os glóbulos de vitelo, em 
alguns ovócitos. Alguns nucléolos podem ser visualizados aleatoriamente. A membrana 
vitelina surge acoplada à membrana citoplasmática, que está rodeada por uma camada de 
células foliculares, originando o folículo ovocitário e em fase final os ovócitos aumentam 
rapidamente de tamanho, em função do aumento acelerado dos grânulos de vitelo que se 
fundirão, formando uma massa única de caráter acidófilo; ocorre desintegração e migração do 
núcleo para a periferia do citoplasma, a membrana vitelina pode tornar-se mais espessa com 
estrias radiais (zona radiata) (Fig.8). 

Não foi possível evidenciar outras estruturas derivadas do processo ovocitário como 
ovócitos atrésicos, corpos foliculares e corpos residuais ou marrons. 



 

 

  

Figura 6: Fase pré-vitelogênica - células germinativas jovens (A) e ovócitos do estoque de 
reserva (perinucleolar) (B) para Astyanax cf. lacustris, presente na Lagoa do Piató, 
Assú/RN. 

 

Figura 7: Ovócitos com vitelogênese inicial (A) e ovócito com vitelogênese lipídica e 
protéica(B) para Astyanax cf. lacustris, presente na Lagoa do Piató, Assú/RN. 

 

 
Figura 8: ovócito com vitelogênese completa para Astyanax cf. lacustris, presente na Lagoa 

do Piató, Assú/RN. 
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Conclusões 
 

A espécie Astyanax cf. lacustris apresentou um aumento gradual no decorrer do 
período, para o índice gonadossomático; ocorreram quatro estádios de maturação gonadal, 
tanto para machos quanto para fêmeas, sendo observado o maior período reprodutivo para as 
fêmeas a partir de dezembro de 2006; a descrição macroscópica permitiu estabelecer quatro 
estádios de maturação macroscópicos, a análise histológica permitiu a observação de ovócitos 
da fase pré vitelogênica e vitelogênica. 
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Resumo 
No Brasil, apesar da alta diversidade ictiofaunística, observa-se a pouca informação sobre o 
papel ecológico e o potencial econômico da maioria das espécies e os estudos de dieta e 
atividade alimentar contribuem para tal investigação, sendo estes avaliados para Prochilodus 
brevis como forma de contribuir para o entendimento do fluxo energético no ecossistema, 
subsidiar futuras práticas de manejo e desenvolver técnicas de cultivo. Os peixes foram 
coletados na Lagoa do Piató com redes de espera e despescas a cada três horas. Em 
laboratório os dados biométricos foram obtidos, os peixes foram eviscerados e os estômagos 
retirados, pesados e fixados em formol a 4%. Foram atribuídos visualmente os graus de 
repleção, os quais variam de 0 a 3. Posteriormente, calculou-se o grau de repleção médio 
(GRm) e o índice de vacuidade (I. V.). Calculou-se a freqüência de captura, por sexo e por 
horário, e o comprimento e peso médios. Para o estudo da dieta analisou-se o conteúdo 
estomacal com o auxílio de microscópio óptico e estereomicroscópio. Os itens foram 
identificados e sobre os dados calcularam-se as freqüências de ocorrência (Fo) e volumétrica 
(Fv) que quando agrupadas dão origem ao índice alimentar (IAi). Houve predomínio da 
freqüência de captura de machos embora os valores de comprimento e peso médio tenham 
sido maiores para as fêmeas. Quanto à dieta esta foi composta por seis itens com o 
predomínio de detrito/sedimento. A atividade alimentar foi mais intensa durante os períodos 
de menor luminosidade, permitindo caracterizar a espécie como iliófaga com atividade 
crepuscular. 
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Introdução 
 

É fato que as regiões tropicais exibem alta biodiversidade. O Brasil não é exceção, 
especialmente para a ictiofauna. Entretanto, pouco se sabe sobre a biologia da maioria das 
espécies. Em algumas regiões do país, em especial o Nordeste, existe uma escassez de estudos 
relacionados com muitos aspectos da vida dos animais, como a alimentação e a reprodução e 
conseqüentemente o entendimento sobre o papel ecológico das espécies e o seu potencial de 
cultivo. Devido à ausência destes conhecimentos os ecossistemas brasileiros ficam à mercê 
das espécies exóticas tanto no que tange o seu uso econômico quanto às pressões que estas 
venham a causar sobre os habitats e comunidades nativas. 

Assim, para compreender a biologia das espécies e seus prováveis usos em atividades 
de cultivo, vários aspectos devem ser analisados, principalmente o comportamento alimentar 
da espécie. 

Uma das formas de realizar o estudo desse comportamento alimentar, de acordo com 
Basile-Martins (1978), é através do índice de estômagos vazios e com alimento. Boujard e 
Leatherman (1992) revelam que os peixes podem apresentar atividades distintas em relação 
ao ritmo alimentar diário, ou seja, a tomada de alimento pode se dar de forma contínua ou 
apresentar períodos definidos. 

Além disso, é importante conhecer a dieta das espécies possibilitando inferências 
sobre o que é comido pelo peixe, o quanto é ingerido e onde este alimento é capturado 
(WOOTTON,1990). Segundo Zavala-Camin (1996), dados relacionados à alimentação 
fornecem subsídios à compreensão de temas como: i) a nutrição, incluindo a necessidade e a 
assimilação de alimentos; ii) os levantamentos faunísticos e florísticos, quando se considera o 
predador como meio de coleta; e iii) como se dá a transferência de energia no ecossistema.  

Os estudos de dieta e atividade alimentar geram elementos para se entender a relação 
entre os componentes da ictiofauna e os demais organismos da comunidade aquática (HAHN 
et al., 1991; HAHN et al., 1997). E, ainda, Hahn et al. (1992) levam em conta que estudos 
sobre alimentação de peixes são indispensáveis para um efetivo manejo da população, além 
de contribuir para o entendimento da biologia da espécie. 

Desse modo é que se selecionou Prochilodus brevis como objeto de estudo, por ser 
nativa e considerada de relevante valor econômico, especialmente em período de reprodução, 
quando as “ovas” são consumidas e apreciadas como uma iguaria na região. Por esta razão, 
buscou-se avaliar a dieta e a atividade alimentar da espécie o que subsidiará futuras práticas 
de cultivo. 
 
Metodologia 
 

A coletas foram realizadas na Lagoa do Piató (Assu-RN) (Figura 1), a qual localiza-se 
na Floresta Nacional de Açu e faz parte desta Unidade de Conservação. As redes foram 
instaladas próximas à Comunidade de Porto Piató sob as coordenadas de 5°32’14,8”S e 
36°57’00.9”W.  

As coletas foram realizadas, mensalmente, de maio de 2007 a maio de 2008, 
utilizando-se redes de espera com malhagens variando de 4 a 10 cm entre nós não adjacentes, 
ocorrendo despescas a cada 3 horas durante 24 horas. Os peixes capturados foram 
acondicionados em caixas térmicas e levados para o Laboratório de Ictiologia da UERN. 

Posteriormente foram obtidos os dados biométricos de peso (g) e comprimento (cm) – 
total e padrão (cm). Posteriormente os peixes foram abertos, determinado o sexo e retirado o 
estômago, verificado o grau de repleção estomacal, pesados e fixados em formol a 4%. 

 



 

 

 
 

            Figura 1: Área de estudo e localização dos pontos de instalação das redes. 
 

Os graus de repleção estomacal, atribuídos visualmente, variam de 0 a 3, sendo 0 = 
vazio (estômago sem conteúdo), 1 = parcialmente vazio (até 25% do volume do estômago 
ocupado), 2 = parcialmente cheio (de 25% a 75% do volume do estômago ocupado) e 3 = 
cheio (de 75% a 100% do volume do estômago ocupado). 

Foram calculados o grau de repleção médio (GRm) (SANTOS, 1978) e o índice de 
vacuidade (I. V.) (ALBERTINI-BERHAUT, 1974), aplicando-se as fórmulas: 
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Onde: feri = freqüência absoluta do estádio i de repleção; i = 0, 1, 2 e 3. 
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Onde: n0 a n3 = número de indivíduos com grau de repleção de 0 a 3. 
 

Inicialmente, para o estudo da alimentação, mediu-se o volume total do conteúdo 
estomacal, em proveta graduada, através do deslocamento de líquido. Após, o material foi 
ressuspendido e foram feitas três lâminas as quais foram analisadas sob microscópio óptico. 

Os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível e o 
volume de cada um obtido através de atribuição visual de valores percentuais. 

Sobre os dados de ocorrência e volume foram calculadas as freqüências de ocorrência 
(FO) e volumétrica (FV) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). A associação delas origina o 
índice alimentar (IAi) (KAWAKAMI e VAZZOLER, 1980). 
 
 
 
 
Onde: IAi = Índice alimentar 
          FO = Freqüência de ocorrência 
          FV = Freqüência volumétrica 
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Resultados e Discussão 
 
 Foi observado que entre os indivíduos capturados os machos perfizeram 45,61%, 
fêmeas 38,60% e em 15,79% dos indivíduos não foi possível determinar o sexo devido ao 
avançado grau de decomposição dos peixes (Figura 2A). Quanto ao tamanho, as fêmeas 
apresentaram maior comprimento médio (24,6 cm) quando comparadas aos machos (23,6 
cm). Os peixes que não tiveram seu sexo determinado apresentaram comprimento médio de 
23,8 cm (Figura 2B). Em relação ao peso, é perceptível o destaque das fêmeas em 
comparação com os machos e aos indivíduos de sexo indeterminado, onde as fêmeas 
obtiveram peso médio igual a 278,6 g, os machos 217,7 g e os de sexo indeterminado 235,6 g 
(Figura 3C). Isto pode ser devido à inclusão de espécimes em fase reprodutiva entre os 
indivíduos amostrados. As fêmeas, quando férteis, possuem desenvolvimento gonadal elevado 
e os ovários ocupam quase toda a cavidade abdominal, portanto o elevado volume dessa 
estrutura pode ser responsável pelo maior peso das fêmeas. 
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Figura 2: Freqüência de captura (A), comprimento médio (B) e peso médio (C), analisados em 
relação ao sexo, para P. brevis na Lagoa do Piató. 
 

Considerando-se a avaliação da atividade alimentar, P. brevis mostrou-se ativo 
principalmente nos períodos crepusculares, podendo-se observar picos de captura às 7:00 
(18,2%) e 20:00 (25,5%) (Figura 3A). Deve-se destacar que o período de pico refere-se ao 
horário de revista do aparelho de pesca, desta forma, o período de atividade da espécie deu-se 
nos horários anteriores, três horas antes, ou seja, a partir das 4:00 e das 17:00. Pode-se afirmar 
que estes horários de maior atividade sejam os de saída da espécie para a procura de alimento 
visto que são nestes mesmos períodos que a espécie encontra-se com os estômagos mais 
repletos, ou seja, com os maiores valores de GRm (0,7 e 1,00 para as 7:00 e 20:00) e menores 
I.V (0,5 e 0,2). Nota-se também que às 15:00 o GRm (1,3) foi elevado, porém, devido ao 
baixo número de indivíduos capturados não pode ser considerado como um horário padrão de 
atividade (Figura 3B). 
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Figura 3: Freqüência de captura (A) grau de repleção médio (GRm) (B) e índice de vacuidade 
(I.V.) (B) analisados em relação ao horário, para P. brevis na Lagoa do Piató. 

 

Pode-se afirmar que estes horários de maior atividade sejam os de saída da espécie 
para a tomada de alimento visto que estes mesmos períodos são os que a espécie encontra-se 
com os estômagos mais repletos. É provável que este comportamento se deva como modo de 
proteção contra predadores, pois o local escolhido para a instalação das redes, um pouco 
distante da região litorânea, permite consideração acerca do deslocamento da espécie para 
obter o alimento em regiões mais abertas. De acordo com Rusak e Aschoff (1984), o termo 
atividade é usado para referenciar uma diversa variedade de comportamentos registrados por 
diferentes métodos. Em estudos no campo, a fase de atividade pode ser caracterizada pela 
locomoção, afastamento do local de repouso ou abrigo, presença do animal em uma área de 
alimentação, ou evidência de alimentação recente. 

A análise do conteúdo estomacal permitiu a identificação de seis itens alimentares: 
detrito/sedimento (composto por fibras vegetais, grãos de areia, Copepoda e pedaços de 
insetos), Euglenophycea, algas filamentosas, Desmidiaceae (destacando-se o gênero 
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Staurastum sp.), Diatomaceae (com ênfase para Aulacoseira sp.) e a presença do rotífero 
Keratella sp.(Tabela 1). 
 
 
Tabela 1: Itens alimentares e valores de freqüência de ocorrência (Fo), volumétrica (Fv) e 
índice alimentar (IAi) para P. brevis na Lagoa do Piató. 
 

Itens Fo (%) Fv (%) IAi (%) 
Detrito/sedimento 100 96,399 97,745 

Desmidiaceae 70 1,253 0,889 
Euglenophycea 20 0,144 0,029 
Diatomaceae 60 2,194 1,335 

Alga filamentosa 20 0,005 0,001 
Keratella 10 0,003 <0,001 

 
 
 Para a análise das freqüências e do índice alimentar, as algas foram agrupadas em um 
único item, assim observa-se que, em relação à ocorrência, o item detrito/sedimento ocorreu 
em todos os estômagos analisados (Fo = 100%). As algas e Keratella sp. estavam presentes 
em 90% e 10% dos estômagos, respectivamente (Figura 4A). 
 A freqüência volumétrica refletiu-se no predomínio de detrito/sedimento (96,40%), 
seguido de algas (3,60). O volume de Keratella sp. foi bastante diminuto (Fv < 0,01) (Figura 
4B). 
 Com relação ao índice alimentar (IAi%), destaca-se a importância de 
detrito/sedimento (96,75%) seguido algas (3,25%). Mais uma vez Keratella sp. demonstrou 
pouquíssima importância na dieta (< 0,01).(Figura 4C) 
 Com base nos resultados obtidos a espécie foi caracterizada como iliófaga por 
consumir elevadas quantidades de detrito/sedimento. A classificação do gênero Prochilodus 
de acordo com a sua categoria trófica é bastante divergente, pois alguns autores a consideram 
iliófaga (ANGELESCU e GNERI, 1949; FUGI e HAHN, 1991; PERETTI e ANDRIAN, 
2004) e outros detritívora (ALMEIDA et al., 1993), entretanto todos concordam com o uso do 
detrito/sedimento como o principal alimento da espécie. 
 Fugi e Hahn (1991) e Gneri e Angelescu (1951) ressaltam a importância desta espécie 
na ciclagem de nutrientes principalmente de lagoas por atuarem na fase de pré-mineralização 
da matéria orgânica. 

Aliando-se os resultados encontrados, verificou-se que P. brevis alimenta-se quase que 
exclusivamente de detrito/sedimento, o que a caracteriza como iliófaga. Embora 
aparentemente seja um item não rico, ao se analisar a matéria orgânica associada às partículas 
inorgânicas constata-se que este material em decomposição é grande fonte de nutrientes e ao 
ingeri-lo, a espécie, além de nutrir-se, também contribui para a ciclagem de nutrientes no 
sistema. E, devido à disponibilidade constante deste item alimentar no ambiente não haveria 
razão para a escolha de um horário específico do dia para obtê-lo. 

Portanto, pode-se deduzir que a espécie faça uso dos períodos com menor intensidade 
luminosa como forma de evitar predadores, principalmente os visuais. Esta propriedade pode 
também ser observada pelo deslocamento da região litorânea em busca do alimento 
permitindo afirmar que nos horários mais claros a espécie prefira se abrigar em meio à 
vegetação marginal saindo para se alimentar apenas nos horários menos iluminados tratando-
se dessa maneira de uma espécie crepuscular. 
 
 



 

 

Freqüência de Ocorrência

Detrito/sedimento Algas Keratella
 

Freqüência Volumétrica

Detrito/sedimento Algas Keratella
 

Índice Alimentar
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Figura 4: Freqüência de ocorrência (Fo) (A), freqüência volumétrica (Fv) (B) e índice de 
alimentar (IAi) (C) de P. brevis na Lagoa do Piató. 
 
Conclusão 
 
 A presente pesquisa permitiu conhecer o comportamento alimentar de P. brevis 
caracterizando-a como iliófaga com atividade crepuscular. Estas informações são de grande 
valia para o desenvolvimento de técnicas de cultivo à medida que fornece dados sobre qual o 
melhor alimento para a espécie e o melhor modo e horário para alimentá-la. Além de 
contribuir, ecologicamente, para o entendimento de seu papel na dinâmica do ambiente. 
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Resumo 

O boto-cinza Sotalia guianensis é uma espécie pertencente à família dos delfínideos da 
subordem Odontoceti, que é formada por espécies de baleias dentadas, botos e golfinhos.  
Esta espécie de pequeno cetáceo possui hábitos costeiros e ocorre em todas as áreas do litoral 
do Rio Grande do Norte. A praia de São Cristóvão apresenta uma intensa atividade 
econômica como pesca, turismo, exploração salineira e petrolífera. O estudo de mamíferos 
aquáticos é de fundamental importância para essa região, devido a forte interação desses 
animais com as atividades humanas. O objetivo do presente trabalho foi determinar a 
freqüência de ocorrência e uso do habitat do boto-cinza na praia de São Cristóvão. Estudos 
recentes mostraram uma freqüência sazonal desses animais na área. Este trabalho foi realizado 
através do monitoramento de ponto fixo em local estratégico, na porção de maior altitude da 
baía, mediante observações realizadas simultaneamente por dois observadores e utilizando o 
método SCAN para coleta de dados. Os dados foram coletados em dois dias consecutivos em 
cada viagem ao campo no horário de 8:00 às 14:00 h, entre os meses de março a agosto de 
2008, totalizando um esforço amostral de 12 dias e computando 72 horas de observação. 
Durante esse período não foi registrada a presença de nenhum animal da espécie em estudo na 
área, porém foi notório um intenso aumento na atividade pesqueira da região, o que corrobora 
a hipótese de que a elevação dessa atividade esteja diretamente relacionada à ausência do 
boto-cinza na área. 

Palavras-chave: Delfinídeos, atividade antrópica, mamíferos aquáticos. 

 

Introdução 

Os golfinhos são mamíferos que pertencem à ordem dos cetáceos. Esses animais 
possuem uma existência exclusivamente aquática e, para tal, apresentam várias peculiaridades 
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anatômicas e fisiológicas (DI BENEDITTO et al., 2001). Tais peculiaridades anatômicas 
estão associadas a forma hidrodinâmica do seu corpo, assim como o seu orifício respiratório 
localizado na parte superior da cabeça, ausência de pêlos e nadadeira caudal horizontal. Em 
termos fisiológicos, os cetáceos possuem grande capacidade de armazenar oxigênio nos 
tecidos, uma grossa camada de pele, aumento na capacidade de filtração dos rins e o 
desenvolvimento de um sofisticado sistema de comunicação. A ordem Cetacea inclui 79 
espécies, dentre as quais 68 estão inseridas na subordem odontoceti, e segundo JEFFERSON 
et al.(1993) a família Delphinidae agrupa 32 espécies dentro de 17 gêneros conhecidos.  

O boto-cinza, Sotalia guianensis, até pouco tempo era considerado como um ecótipo 
marinho ou uma subespécie de Sotalia fluviatilis. Recentes estudos craniométricos e genético-
moleculares confirmaram a existência de duas espécies: uma marinha, S. guianensis e outra 
fluvial, de menor tamanho, S. fluviatilis (BASTIDA et al., 2007). O boto-cinza tem uma 
distribuição costeira, habitando águas próximas às baías e aos estuários. O limite norte de 
distribuição é a costa de Honduras, e o limite austral é o estado de Santa Catarina (DI 
BENEDITTO et al., 2001). SHIRIHAI et al. (2006) relata que o boto-cinza possui atividades 
de superfície caracterizadas por serem de forma rápida, porém podendo ser em muitos casos 
uma atividade mais acrobática, como saltos verticais ou horizontais, entretanto essas 
atividades de superfície estão geralmente relacionadas com o processo de forrageio. A 
realização de estudos que abordem o comportamento de superfície do boto-cinza ao longo da 
costa brasileira e de outras áreas ao longo da sua distribuição nos proporciona uma ampla 
visão do repertório comportamental que a espécie pode apresentar (NASCIMENTO, 2006). 

O litoral oeste do Rio Grande do Norte apresenta uma intensa atividade petrolífera e 
salineira, esta última atividade deu o nome de litoral da Costa Branca a esta região do estado. 
As comunidades humanas da região apresentam a pesca artesanal como uma de suas 
principais atividades econômicas, pois o Rio Grande do Norte,  com um litoral de 400 km 
vem se firmando como um grande potencial pesqueiro marítimo (ATTADEMO et al., 2005). 
A praia de São Cristóvão localiza-se na porção oeste do litoral potiguar, distante 350Km de 
Natal e é formada por duas enseadas de grande extensão e praias contínuas em ambos os 
lados. A zona costeira do oeste do estado, na qual está inserida a referida praia é caracterizada 
por apresentar temperaturas elevadas, insolação intensa e baixa pluviosidade, o que torna suas 
águas altamente salinas (FIRMINO, 2004). Ainda segundo FIRMINO (2004), estudos com 
mamíferos aquáticos na praia de São Cristóvão são de fundamental importância devido ao 
fato de a mesma apresentar atividades econômicas como pesca, turismo, exploração salineira 
e petrolífera, atividades notadamente com riscos potenciais de impactos ambientais. 

Apesar de MONTEIRO-FILHO et al. (2001) registrar freqüentes interações positivas 
entre golfinhos e pescadores para o litoral do estado do Paraná, as interações entre a pesca e 
os mamíferos aquáticos costumam ser negativas.  Os cetáceos podem envolver-se de forma 
acidental em pescarias. Muitos desses acidentes resultam na morte dos indivíduos e causam 
danos expressivos aos artefatos de pesca (DI BENEDITTO et al., 2001). Segundo HETZEL 
& LODI (1993) os Cetáceos têm sofrido considerável pressão ambiental, proveniente da 
degradação do meio em que vivem ou de capturas intencionais e acidentais. Esta pressão se 
reflete na redução das populações de várias espécies, sobretudo aquelas que freqüentam as 
regiões costeiras.  

Paralelamente aos estudos bioecológicos de uma espécie vulnerável a atividades 
antrópicas faz-se necessário também compreender as relações entre o homem, o animal e o 
ambiente, assim como, analisar as concepções, percepções e conhecimentos que este homem 
tem da natureza para entender e resolver problemas ambientais, e conjuntamente lançar 
estratégias de conservação e práticas de manejo (DOS REIS, 2002).  
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O uso de habitat representa a maneira como uma espécie utiliza os recursos e as 
condições de uma determinada área caracterizando, em muitos casos, o padrão de interação 
dos indivíduos com o ambiente onde vivem. Esse padrão, em geral, está relacionado com a 
heterogeneidade do ambiente e os requerimentos biológicos dos animais (ROSENZWEIG, 
1981). Portanto, estudos sobre distribuição e ocorrência de uma espécie em um dado local 
tornam-se necessários para se planejar ações de conservação e manejo da área em questão. 

O objetivo do presente estudo foi diagnosticar a freqüência de ocorrência e uso do 
habitat pelo boto-cinza na praia de São Cristóvão, assim como averiguar a influência da 
pluviosidade sobre esses parâmetros, já que estudos prévios demonstraram uma forte relação 
entre os períodos chuvosos e a presença de botos na área de estudo.  

 
Metodologia 
 

O estudo foi realizado na Praia de São Cristóvão, que é caracterizado por apresentar 
duas enseadas de grande extensão e praias contínuas de ambos os lados (FIRMINO, 2004). As 
observações eram realizadas na porção de maior altitude da baía, onde os observadores 
tinham visão completa de toda a área de estudo (Figura 1). Esta área foi dividida em 
quadrantes para uma melhor compreensão dos locais de avistamento dos animais. 

 
 

 
Figura 1 - Praia de São Cristóvão (RN). A,B,C e D representam a demarcação dos quadrantes 

que dividem a área de estudo. X indica os pontos fixos de observação. 

 
 

 Para quantificar a freqüência de botos e caracterizar o uso de habita pela espécie foram 
procedidas observações em um ponto fixo utilizando-se o método de amostragem “SCAN 
sample” com registro instantâneo. Este método consiste na varredura de diversos indivíduos 
de um grupo, por um determinado período (geralmente curto) e em intervalos regulares de 
tempo (ALTMANN, 1974). Este método era feito a cada intervalo de cinco minutos, dentro 
do horário das 8:00 as 14:00 horas. Para cada momento de observação, dois observadores 
monitoravam a área de estudo munidos de binóculos, relógios digitais e planilhas para 
registrar os horários de cada avistagem e o número de indivíduos, assim como seus 
comportamentos.  
 Os dias de observação foram distribuídos entre os meses de Março à Agosto de 2008, 
por tratar-se do período chuvoso no qual a ocorrência da espécies foi confirmada em estudo 
anterior na área  (FIRMINO, 2004). 
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Foram realizados 12 dias de observações, totalizando um esforço amostral de 72 horas. 
Os dados de observação eram anotados em uma planilha que continha informações sobre os 
horários de avistagem, número de indivíduos, composição de grupo e tipo de comportamento 
realizado pelos animais, estes últimos poderiam ser classificados como Deslocamento Lento 
(DL), Alimentação (A), Repouso (R) e Atividade Aérea (AA). A pluviosidade era registrada 
com a ocorrência ou não de chuva no dia anterior ao da observação. A definição de grupo e a 
faixa etária dos indivíduos seguiram as descrições de FIRMINO (2004), onde os indivíduos 
eram considerados como adultos quando os mesmos possuíam um tamanho corporal maior ou 
igual a 1,5 metros, e considerados imaturos quando possuíam um tamanho corporal menor 
que 1,5 metros. Era considerada como grupo uma agremiação de dois ou mais indivíduos com 
uma distância que os separavam menor que aquela determinada para ser o tamanho de um 
adulto. 
 
 
Resultados e Discussão 
 
 Foram realizados 12 dias de observação, totalizando um esforço amostral de 72 horas. 
As observações foram distribuídas entre os meses de Março, Maio, Julho e Agosto, sendo o 
mês de Julho aquele com o maior número de observações. Em quatro dias de observação 
houve o registro de chuvas no dia anterior.  

Em nenhum dos dias de observação foi registrada a presença do boto-cinza na área de 
estudo, porém um intenso aumento na atividade pesqueira da região foi observado. FIRMINO 
(2004) relatou que a presença do S. guianensis em São Cristóvão é marcada pela reduzida 
freqüência, número de indivíduos e tempo de permanência, e que estes animais são 
registrados em maior freqüência no período chuvoso do ano, mostrando uma sazonalidade 
bastante acentuada. A ausência de registros de botos pode está diretamente relacionado com o 
aumento da atividade pesqueira na região, o que corrobora as expectativas lançadas por DI 
BENEDITTO (2001) que mostra o hábito costeiro do S. guianensis como potencializador dos 
campos de pesca situados próximo a linha da costa, como áreas de alta freqüência de captura 
acidental ao longo da sua distribuição. 
 O aumento expressivo na atividade pesqueira no município de São Cristóvão, segundo 
relatos da população local, está diretamente relacionado com a intensa demanda de camarão 
na sua costa e esse fato decorre da grande pluviosidade ocorrida na região neste ano. O 
Ministério da Pesca relata em sua publicação sobre estratégias para pesca de camarão (2002) 
que este tipo de pesca é tradicionalmente efetuado pelas frotas industrial, semi-industrial e 
artesanal, com redes de arrasto. Um grande número de redes foi registrado no local durante 
todo o período de estudo principalmente redes de espera, considerando as descrições de DI 
BENEDITTO (2001) como sendo um aparelho de pesca retangular, posicionado 
verticalmente próximo à superfície ou no fundo do mar, de acordo com as condições 
meteorológicas e/ou oceanográficas e a espécie “alvo”. Dentre os tipos de interação 
registrados em águas brasileiras, o emalhe, ou captura acidental em redes de pesca, é o mais 
comum e expressivo em termos de mortalidade das espécies envolvidas e danos aos artefatos 
(DI BENEDITTO, 2004). Por essa razão o Plano de ação para Mamíferos Aquáticos do Brasil 
recomenda a intensificação de estudos que envolvam o monitoramento de capturas acidentais 
desses animais, bem como análise da biologia populacional das espécies envolvidas (IBAMA, 
2001). 
 Além do intenso número de embarcações pesqueiras que circulam em São Cristóvão, 
também há a presença de um grande potencial de exploração salineira, o que ocorre em toda a 
Costa Branca, porém a praia de São Cristóvão encontra-se próxima ao Porto Ilha, que é 
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responsável pela exportação do sal produzido na região. Portanto, há também um considerável 
tráfego de embarcações salineiras de grande porte nos arredores da área de estudo. Durante 
um dos dias de observação foi registrado o transect de uma embarcação de grande porte 
dentro da área de estudo. Esse intenso tráfego de embarcações, tanto pesqueiras como 
salineiras podem também está relacionado com a ausência de animais na área de estudo. 
 É interessante destacar que no dia 03 de Agosto de 2008 foi registrada a presença de 
dois peixes-boi na área de estudo, sendo um adulto e um filhote. Os animais foram registrados 
na área desde as 11:00 horas até as 14:00 deste mesmo dia, porém relatos da população local 
confirmam a permanência dos animais no local ate pelo menos um dia após o registrado pelos 
pesquisadores. As 11:00 do dia 03/08/2008 observou-se a presença de um animal desta 
espécie na área de estudo (quadrante “C”, ver figura 1). Após alguns minutos foi observada a 
presença de outro animal. Os dois animais passaram a nadar juntamente, porém com emersões 
à superfície de forma assincrônica. Passados seis minutos os mesmo passaram a aumentar a 
sincronia nas suas emersões. O fato de os animais possuírem tamanhos bastante divergentes e 
nadarem sincronizados confirma tratar-se de um adulto e um imaturo. Os animais nadaram 
durante todo o período de observação no mesmo quadrante, sem deslocamentos acentuados.  
 
Conclusões 
 
 Considerando que em estudos anteriores, realizados entre 2000 e 2004, foi registrada a 
ocorrência do boto-cinza e ao mesmo tempo uma reduzida atividade pesqueira, em contraste 
com a condição atual, pode-se sugerir que o elevado incremento da atividade de pesca na área, 
incluindo a exposição de grandes quantidades de redes de emalhar estejam afetando a 
freqüência dos botos, assim como a alteração do uso de hábitat por esta espécie na área.  
Torna-se necessário a continuidade de estudos que possibilitem investigar os riscos da 
elevação dessa atividade sobre a fauna marinha local, em especial os mamíferos aquáticos.   

O registro de peixe-boi marinho imaturo indica que a área em estudo pode se tratar de 
uma zona de reprodução e cria de filhotes dessa espécie.  
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Resumo 
 

Os comportamentos agonísticos entre primatas são exibidos principalmente durante 
interações intergrupos, entretanto também ocorrem dentro do próprio grupo social, e dentre as 
suas funções estão a defesa e a localização de parceiros sexuais, além da defesa do território. 
Considerando as estratégias sócio-reprodutivas apresentadas pelo sagüi, nosso trabalho tem 
como objetivo identificar a dinâmica das interações agonísticas e sexuais em dois grupos de 
sagüis vivendo em um fragmento de Caatinga, no intuito de verificar suas estratégias para 
obtenção do sucesso reprodutivo. Os indivíduos adultos de cada grupo foram monitorados na 
FLONA – Assu/RN e os comportamentos agonísticos e sexuais foram registrados pelo 
método ad libitum. Vários encontros intergrupos foram registrados, com um número 
acentuado de exibições agonísticas entre os animais de grupos diferentes, e ainda a ocorrência 
de comportamentos de cópulas entre alguns deles, além de emigrações. Os resultados obtidos  
apontam semelhanças com os de outros desenvolvidos em ambientes naturais de vegetação 
menos hostis que a Caatinga, sugerindo que a utilização de estratégias que incluem 
comportamentos agonísticos e sexuais é característica da espécie e que para o indivíduo 
podem funcionar como manutenção do posto social dentro do grupo, encontro de um parceiro 
sexual ou  a esquivação de agressões dentro do seu grupo de origem.  
 
Palavras-chave: Primatas; comportamento; sucesso reprodutivo 
  
Introdução 
 
 A família Callitrichidae é constituída por seis gêneros, dentre eles o gênero Callithrix, 
que se distribuem da Costa Rica até o Sul do Brasil. Esses primatas neotropicais de pequeno 
porte (100 a 800g) e de cauda longa não preênsil têm grande importância nos estudos 
biomédicos e de comportamento animal (Yamamoto & Araújo, 1991). 
 A migração faz parte dos processos demográficos de populações de primatas que 
vivem em ambiente natural, e pode ser uma resposta a vários fatores sociais e ambientais, 
entre os quais se destacam a escassez de alimento (Dunbar, 1988), a evitação de incesto 
(Wilson, 1975), o acesso ao sucesso reprodutivo (Harcout, 1978), assim como a evitação do 
risco de infanticídio (Marsh,1979; Digby, 1995). 
 A migração ocorre por parte principalmente de animais adultos subordinados, tanto 
machos como fêmeas, entretanto Medeiros (2003) registrou a emigração de animais 
subadultos e a imigração de juvenil. Apesar de ser um evento incomum, a emigração de 
animais reprodutores, já foi observada em ambiente natural, os quais podem deixar o grupo 
voluntariamente ou por expulsão (Medeiros, 2003; Albuquerque et al., 2004). Em fêmeas 
subordinadas a emigração está associada a mudanças no seu quadro hormonal e essas 
alterações precedem a saída destas de seu grupo (Albuquerque et al., 2004). 
 



 

 

Assim como outras espécies de calitriquídeos, o Callithrix jacchus apresenta criação 
cooperativa da prole, a fêmea reprodutora demanda de alto custo energético para lactação e 
ainda pode estar grávida, uma vez que apresenta estro pós-parto, estando novamente apta a 
conceber cerca de poucos dias após o parto (Hearn, 1983). Diante desses aspectos, o cuidado 
cooperativo evoluiu nessa espécie (Lazzaro-Perea et al., 2000), onde animais adultos não-
reprodutores dentro do grupo social atuam como ajudantes, juntamente com o macho 
reprodutor.  
 Os primatas apresentam diversos comportamentos afiliativos, entre os quais se 
destacam a catação social e o contato físico. Além dos afiliativos, os comportamentos 
agonísticos são exibidos principalmente durante encontros intergrupos, ocorrendo também 
dentro do próprio grupo social. Conforme Castro & Araújo (2004) esses comportamentos 
agonísticos têm as funções de defesa do parceiro sexual para os indivíduos reprodutores, de 
localização de parceiros para os animais não-reprodutores, além da defesa do território e de 
recursos alimentares.  
 Considerando as importantes estratégias sócio-reprodutivas apresentadas por 
indivíduos da espécie Callithrix jacchus, nosso trabalho teve como objetivo identificar a 
dinâmica das suas interações agonísticas e sexuais envolvidas nos processos demográficos em 
dois grupos vivendo em um fragmento de Caatinga. 
 
Metodologia 
  
 O trabalho foi desenvolvido na Floresta Nacional de Assu (FLONA – Assu/RN), 
situada na Região Central do Rio Grande do Norte. Esta Unidade de Conservação é 
caracterizada por vegetação de Caatinga hiperxerófita, com formações predominantemente 
arbóreo-arbustiva e carnaubais. Apresenta período chuvoso de fevereiro a maio e estiagem 
nos demais meses do ano, com temperatura média anual de 28,1°C e 70% de umidade. 
 Os animais dos grupos estudados foram capturados e marcados com colares de contas 
coloridas e numeração tatuada na região interior da coxa direita. Ácido pícrico foi usado para 
pintura do pêlo de todos os animais para auxiliar na identificação. 
 As observações foram realizadas uma vez por semana durante todo o dia de atividade 
dos grupos. Os animais adultos foram observados em sessões de 10 minutos a cada hora por 
meio do método ad libitum. Foram registradas os comportamentos agonísticos (piloereção, 
perseguição ou agressão, exposição da genitália e vocalizações agonísticas), de vocalizações 
de comunicações de indivíduos entre grupos, além de comportamentos sexuais (cópula e 
tentativa de cópula). 
 O grupo Bosque foi observado durante 11 meses (25/08/2007 a 29/07/2008) e seu 
estudo foi dividido em três fases determinadas pela saída e entrada de animais nos grupos: 
fase I (agosto de 2007 até o início de janeiro de 2008); fase II (de janeiro de 2008 até meados 
de março de 2008) e fase III (de meados de março de 2008 até julho de 2008). O segundo 
grupo, o grupo Caatinga, foi monitorado durante 06 meses (11/01/2008 a 04/07/2008). Os 
grupos utilizaram áreas de vegetação característica de Caatinga e quintais próximos da 
reserva, e apresentam áreas em comum. 
 Os dados foram submetidos à estatística sumária e os comportamentos agonísticos 
foram divididos pelo número de observações referentes a cada fase, amostrado em freqüência 
média. Os comportamentos sexuais apresentam-se em freqüência absoluta. 
  
 
 
 
 



 

Resultados e Discussão 
 
Mudanças demográficas 
 
 No grupo Bosque foram registradas alterações em sua composição, com nascimentos, 
migrações e mortes de indivíduos reprodutores e não-reprodutores (Quadro 1).  

Em agosto de 2007 o grupo estava constituído por dez animais: o casal reprodutor 
(BRU e BET), quatro animais adultos (BON, BIB, BNT e BAB), um casal de subadultos (BEI 
e BAR) e duas fêmeas infantes (BRT e BNL), todos filhos do casal reprodutor. Em 16 de 
setembro ocorreu o nascimento de uma prole gemelar (BRD e BER), ficando o grupo com 
doze membros.  

No início de janeiro de 2008 aconteceu o desaparecimento de um infante (BER) e a 
emigração da fêmea subordinada mais velha, a qual foi encontrada no grupo Caatinga. No 
final de fevereiro sucedeu o nascimento de mais uma prole gemelar (BNO e BEA), que 
morreu na terceira e quarta semana de vida, logo após a expulsão da fêmea reprodutora 
(BRU) do grupo.  

Cerca de uma semana após a saída da fêmea reprodutora (BRU) o macho adulto BAR 
emigrou para um grupo desconhecido. De março até o final de julho de 2008 o grupo 
continuou com a mesma estrutura social, as únicas mudanças corresponderam às faixas etárias 
dos integrantes. No início de agosto de 2008 BAB desapareceu e CAT imigrou.  Atualmente o 
grupo Bosque está formado por oito animais, três machos adultos (BET, BON e BNT), quatro 
fêmeas adultas (CAT, BEI, BRT e BNL) e um macho subadulto (BRD). 

 
Quadro 1- Composição do grupo Bosque durante o estudo 
 

Grupo Bosque 2007 2008 
NOME SIGLA NASC. MÃE A S O N D J F M A M J J A 

Bruna BRU ?                 X   M      
Beto BET ?                           
Boni BON ??/02/05 BRU                         
Bibi BIB ??/12/05 BRU           E              
Bento BNT ??/12/05 BRU                          
Bárbara BAB ??/05/06 BRU                         D 
Bartô BAR 24/10/06 BRU               E          
Betina BEI 24/10/06 BRU                          
Bruniele BNL ??/04/2007 BRU                          
Bartíria BRT ??/04/2007 BRU                          
Bernardo  BER 16/set/2008 BRU   N                      
Brando  BRD 16/set/2008 BRU   N                      
Bruno  BNO ??/02/2008 BRU             N M          
Beatriz  BEA ??/02/2008 BRU             N M          
Catarina CAT ?              I 

 
 O grupo Caatinga também apresentou modificações demográficas com 
desaparecimento, nascimento e migração de animais (Quadro 2). 
 Esse grupo foi marcado no dia 19 de janeiro de 2008. Estava composto por 6 
indivíduos: dois machos adultos (CAI e CAR), duas fêmeas adultas (BIB, que emigrou do 
grupo Bosque entre os dias 6 e 9 de janeiro, e CAT) e ainda duas fêmeas juvenis.  
 No final de fevereiro desapareceu CRN, em junho de 2008 BIB pariu uma prole 
gemelar e no início de agosto CAT emigrou para o grupo Bosque. Atualmente esse grupo está 
formado por seis indivíduos. 
 

LEGENDA 
 Infante 
 Juvenil 
 Subadulto 
 Adulto 

N Nascimento 
D Desaparecimento 
E Emigração 
X Expulsão 
M Morte 
I Imigração 



 

Quadro 2- Composição do grupo Caatinga durante o estudo 
 

Grupo Caatinga 2008 

NOME SIGLA NASC. MÃE J F M A M J J A 
Bibi BIB ??/12/05 BRU I        
Caio CAI           

Carlos CAR           
Catarina CAT ??/10/06         E 
Cristina CRI           
Carine CRN    D       

F1  ??/06/2008 BIB      N   
F2  ??/06/2008 BIB      N   

 
Comportamentos agonísticos 
 

Na fase I (Figura 1A), a exposição da genitália foi maior nos animais subordinados, 
mostrando que isso pode estar associado à maior participação desses nas interações 
intergrupos, já que é um comportamento exibido principalmente durante encontros entre 
grupos vizinhos. 

 A piloereção foi mais freqüente para BRU. Nessa fase, BRU pariu gêmeos no mês de 
setembro, e executou esse comportamento, como também vocalizações agonísticas, sempre 
que tentava impedir que a fêmea subordinada (BIB) carregasse os filhotes.  

A marcação de cheiro, usada para demarcar território e recursos alimentares, 
principalmente nas árvores de goma, foi mais exibida por BIB, fêmea subordinada, seguida 
pelo macho reprodutor, BET.  

A vocalização (agonística e de comunicação) foi mais freqüente em BIB, o que deve 
estar associado à comunicação dessa fêmea com o grupo Caatinga, grupo no qual essa fêmea 
posteriormente imigrou e assumiu o posto de fêmea reprodutora. Esses dados são coerentes 
com os de estudos anteriores desenvolvidos no ambiente natural, os quais afirmam que antes 
da emigração, os indivíduos passam uma fase em situação periférica no seu grupo e se 
comunicam através de encontros e vocalizações com indivíduos de grupos vizinhos 
(Albuquerque, 2003; Arruda; et al., 2005).  

A fase II (Figura 1B) foi curta, iniciada após a emigração de BIB, e com término após 
a saída da fêmea reprodutora (BRU) do grupo. Assim como na fase I, a fêmea reprodutora 
pariu gêmeos e exibiu o maior número de piloereção, sendo mais  freqüente antes e após o 
parto. Ainda nessa fase a fêmea subordinada (BAB) foi agredida pelos machos adultos e pela 
fêmea reprodutora quando tentava carregar os filhotes. 

A fase III (Figura 1C) se inicia logo após a saída de BRU, a qual provavelmente foi 
expulsa do grupo por BAB, fêmea subordinada mais velha. Nessa fase foram observadas 
várias agressões e perseguições a BRU por BAB durante encontros entre o grupo Bosque e 
BRU, que estava sozinha e foi encontrada morta em maio de 2008. Quando comparada com 
as demais fases, a fase III apresentou uma freqüência média maior de comportamentos 
agonísticos, os quais por sua vez foram mais representativos, em todas as categorias, pela 
fêmea BAB, refletindo o período de conflitos dentro do próprio grupo, o que se deve 
provavelmente à competição pela vaga reprodutora, além dos vários encontros intergrupos, 
com função de localização de parceiros por parte de todos os animais adultos (Castro & 
Araújo, 2004), já que nesse período o grupo estava formado apenas por animais aparentados. 

 

LEGENDA 
 Infante 
 Juvenil 
 Subadulto 
 Adulto 
N Nascimento 
D Desaparecimento 
E Emigração 
X Expulsão 
M Morte 
I Imigração 



 

 
 

Figura 1. Comportamentos agonísticos exibidos por indivíduos adultos do grupo Bosque. BRU: fêmea 
reprodutora; BET: macho reprodutor; BON: macho subordinado; BIB: fêmea subordinada; BAB: fêmea 
subordinada; BNT: macho subordinado; BEI: fêmea subordinada. 
 
  
Comportamento sexual 

 
Durante as interações intergrupos foram observadas várias cópulas dos animais não-

reprodutores e do macho reprodutor (Quadro 3). Na fase I, BIB apresentou 3 cópulas com 
machos do Grupo Caatinga. A fêmea reprodutora (BRU) copulou exclusivamente com o 
macho reprodutor (BET), porém este exibiu cópulas com fêmeas extra-grupo, as quais 
aumentaram após a saída de BRU. O macho subordinado (BON) apresentou cópulas apenas 
na fase III com CAT, fêmea subordinada do grupo Caatinga. BAB copulou com os dois 
machos do grupo Caatinga e com um macho de outro grupo não marcado. O segundo macho 
subordinado (BNT) apresentou 6 cópulas com fêmeas extra-grupo. 

No grupo Caatinga foram observadas várias cópulas dos dois machos adultos (CAI e 
CAR) com BIB, que assumiu o posto de fêmea reprodutora nesse grupo. Durante encontros 
do grupo Caatinga com o grupo Bosque esses dois machos copularam com BAB, e CAT 
copulou diversas vezes com os três machos adultos do grupo Bosque (BET, BON e BNT). 
 
 

A 

B 

C 



 

Quadro 3-Ocorrência de cópulas e tentativas de cópulas dos animais adultos observadas no 
Grupo Bosque. 

Data Indivíduo Cópula Tentativa de 
cópula Parceiro 

20/10/2007 BRU 1  BET 
01/12/2007 BRU 1  BET 
22/12/2007 BRU   BET 
29/02/2008 BRU  1 BET 
20/10/2007 BET 1  BRU 
20/10/2007 BET 1 2 F. do G.C. 
01/12/2007 BET 1  BRU 
22/12/2007 BET   BRU 
29/02/2008 BET  1 BRU 
26/04/2008 BET 1  CAT 
14/06/2008 BET 3  F. do G.d. 
29/06/2008 BET 1  CAT 
03/05/2008 BON 2  CAT 
22/06/2008 BON 1  CAT 
29/06/2008 BON 1  CAT 
27/10/2007 BIB 1  M. do G.C. 
27/10/2007 BIB  1 M. do G.C. 
27/10/2007 BIB  1 M. do G.C. 
27/10/2007 BIB  1 M. do G.C. 
29/12/2007 BIB 2 1 M. do G.C. 
29/02/2008 BAB  1 M. do G.d. 
22/06/2008 BAB 2  CAR 
22/06/2008 BAB 3  CAI 
28/06/2008 BAB 1  M. do G.d. 
26/01/2008 BNT 2  F. do G.d. 
26/04/2008 BNT  1 CAT 
14/06/2008 BNT 1  F. do G.d. 
22/06/2008 BNT 2  CAT 
29/06/2008 BNT 1  CAT 

TOTAL  28 10  

 
F. do G.C= Fêmea do Grupo Caatinga; F. do G.d.= Fêmea do Grupo desconhecido; M. do G.C= Macho do 
Grupo Caatinga; M. do G.F=Macho do Grupo desconhecido. 
 

Esses dados mostram a dinâmica dos comportamentos sexuais de indivíduos de 
Callithrix jacchus, confirmando dados da literatura que afirmam a ocorrência de flexibilidade 
no sistema de acasalamento dessa espécie, com ocorrências de monogamia (Evans & 
Poole,1984; Abbott, 1984), poliandria (Alonso & Langguth, 1989) e poliginia (Albuquerque, 
2003).  
 
Conclusões 

 
As interações agonísticas e sexuais entre indivíduos podem estar relacionadas com as 

mudanças demográficas em grupos de Callithrix jacchus. A alta freqüência de encontros 
agonísticos entre os grupos estudados podem ser indicativo de tentativas de movimentação de 
indivíduos de ambos os grupos no intuito de obter informações que possam contribuir na 
utilização de determinadas estratégias, tais como a manutenção de cópulas extra-grupo e 
emigração do grupo de origem, para alcançar o sucesso reprodutivo.  
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Resumo

O Rio Apodi-Mossoró é o maior rio norte-rio-grandense, até meados do século XX 
contribuiu com o abastecimento de água e alimento para as populações ribeirinhas. Sendo a 
comunidade  de  macroinvertebrados  aquáticos,  freqüentemente  utilizada  na  avaliação  da 
qualidade  de  água,  é  de  suma  importância  conhecer  a  sua  diversidade.  Portanto  foram 
analisados  dois ambientes  do rio,  um pouco eutrofizado e  outro,  com maiores  índices de 
eutrofização com o intuito de se conhecer a fauna deste ambiente. Objetivou-se determinar a 
riqueza  taxonômica,  abundância  e  a  influência  dos  fatores  físico-químicos  sobre  a 
comunidade bentônica. Foram realizadas quatro coletas do sedimento na região litorânea no 
período de agosto de 2007 a maio de 2008. Para tanto se utilizou um pegador manual com 
uma abertura de malha de 0,5mm para a análise qualitativa e uma draga de van-veen com uma 
área de 400 cm² para análise quantitativa. No campo, o material coletado foi fixado em formol 
a 4 % e no laboratório, lavado em água corrente utilizando-se peneiras de 0,5 mm e 0,2mm. A 
triagem foi realizada utilizando-se bandejas plásticas trans-iluminadas e os animais obtidos, 
conservados em álcool a 70% para posterior identificação. Nos ambientes estudados foram 
encontradas uma diversidade de 29 táxons para análise qualitativa e 17 famílias na análise 
quantitativa, sendo que os Thiarideos foram dominantes em todos os ambientes. Conclui-se 
que o ambiente estudado apresenta uma fauna bastante diversificada com maior riqueza e 
abundância no ambiente que antecede a área urbana da cidade de Mossoró.

Palavras-chave: Invertebrados aquáticos; eutrofizado; Nordeste

Introdução

A  região  semi-árida  por  estar  localizada  em  um  ambiente  onde  as  condições 
geográficas impossibilitam a passagem das massas de ar que carreiam as chuvas tem sofrido 
muito com as inúmeras secas. Nesse ambiente, os rios e os açudes são as principais fontes 
fornecedoras de água para os longos períodos de estiagem, servindo para o consumo e lazer. 
Os rios e demais corpos límnicos por serem coletores naturais da paisagem, refletem o uso e a 
ocupação  do  solo  de  sua  bacia,  onde  se  observa  como  os  processos  de  degradação, 
assoreamento,  diminuição  da  diversidade  de  habitats  e  microhabitats,  e  a  eutrofização 
artificial Goulart & Callisto, 2003).
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Com  os  processos  de  industrialização  muitos  ecossistemas  aquáticos  foram 
submetidos a várias formas de perturbação de origem antrópica, afetando as comunidades 
biológicas com os processos de lavagem e carreamento de matéria orgânica (Dudgeon, 1996; 
Callisto  et al.,  2001). As comunidades biológicas por refletirem a integridade ecológica dos 
ecossistemas,  integrando  os  efeitos  dos  diferentes  agentes  impactantes  e  fornecendo  uma 
medida  agregada  dos  impactos,  têm  sido  cada  vez  mais  estudadas  com  o  objetivo  de 
identificar a qualidade da água dos corpos aquáticos (Barbour et al, 1999). Assim, a avaliação 
da diversidade de habitats é uma importante ferramenta na avaliação de condições ambientais 
de ecossistemas aquáticos, devido à forte relação entre a disponibilidade e a biodiversidade 
existente nestes ambientes (Galdean et al., 2000). 

Segundo  Bicudo  e  Bicudo  (2004),  os  invertebrados  bentônicos  são  amplamente 
utilizados  nas  avaliações  de  impactos  antrópicos  sobre  o  ecossistema  aquático  por 
apresentarem uma série de vantagens; tais como: diversidade de formas de vida e de habitats, 
podendo ser encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes aquáticos; mobilidade 
limitada,  fazendo  com que  a  sua  presença  ou  ausência  esteja  associada  às  condições  do 
habitat;  presença  de  espécies  com ciclo  de  vida  longo  em relação  a  outros  organismos, 
possibilitando somatória temporal dos efeitos antropogênicos sobre a comunidade; facilidade 
de uso em manipulações experimentais, o que poderá resultar em previsões mais precisas, 
além.

Sendo  os  macroinvertebrados  organismos  que  desempenham  importante  papel  no 
funcionamento  de  ambientes  aquáticos  como  constituírem  parte  importante  da  cadeia 
alimentar  de  vários  organismos,  também  podem  ser  vetores  de  agentes  patológicos  em 
determinadas regiões. Estes zoobentos têm sido amplamente utilizados como bioindicadores 
da qualidade ambiental, pois em presença de determinadas condições, como algum nível de 
poluição, os grupos mais resistentes podem se tornar dominantes e os mais sensíveis, raros ou 
ausentes (EATON, 2003)

O Rio Apodi-Mossoró é  o maior rio  norte-rio-grandense,  até  inicio  do século XX 
influenciou sobremaneira com o desenvolvimento das cidades em seu entorno, além de ter 
sido  responsável  por  suprir  as  comunidades  ribeirinhas  com  alimento,  água  para 
abastecimento e lazer. O trecho do rio onde foi realizado o trabalho atualmente encontra-se 
perenizado graças à construção da barragem de Santa Cruz na cidade de Apodi – RN. Esta, 
além de ter tornado o rio perene, permitiu disponibilizar água e alimento para a população nos 
longos períodos de seca. O trecho de coleta que antecede a cidade de Mossoró encontra-se 
pouco impactado e  disponibiliza pesca e  água para irrigação,  consumo humano e animal, 
porém, ao chegar à cidade de Mossoró esta se torna uma realidade não mais vivenciada pela 
população, pois os altos níveis de poluição que o rio recebe devido à falta de saneamento e 
por ele ser uma fonte direta de captação dos efluentes industriais e domésticos, torna-se um 
ambiente impróprio para o consumo humano.

 Tendo em vista tamanha importância do Rio Apodi-Mossoró para as cidades que se 
desenvolveram a sua volta, objetivou-se neste trabalho determinar a riqueza taxonômica dos 
macroinvertebrados  bentônicos  associados  ao  sedimento  no  rio  Apodi-Mossoró,  em  dois 
trechos  do  rio  (mais  eutrofizado  e  menos  eutrofizado),  analisando  abundância  relativa  e 
absoluta através de análise qualitativa e quantitativa,  bem como verificar a influência dos 
parâmetros  físico-químicos  do  sedimento  e  da  água  sobre  as  comunidades  de 
macroinvertebrados.



Metodologia

Análise da Fauna Bentônica:
Foram realizadas quatro coletas trimestrais dos zoobentos com o auxílio de um pega-

dor manual com uma abertura de malha de 0,5 mm (análise qualitativa) e com uma draga de 
Van veen (análise quantitativa) em três pontos antes da cidade de Mossoró e três dentro do pe-
rímetro urbano. Os pontos que antecedem a cidade de Mossoró localizam-se no centro urbano 
(P1) e após a cidade de Governador Dix Sept Rosado (2) e sob a ponte da BR 304 (P3). Den-
tro da cidade de Mossoró os pontos foram: sob a ponte do centro (P4) e  a da leste oeste (P5) e 
na barragem de baixo no bairro paredões (P6). As coletas foram realizadas no período de 
agosto de 2007 á maio de 2008. Foram realizadas três amostragens para cada analise. O mate-
rial coletado foi fixado em formol a 4%. No laboratório, as amostras foram lavadas em água 
corrente e o material retido em peneiras de malhas 0,5 mm e 0,2 mm e acondicionado em po-
tes plásticos e preservado em formol a 4%. A triagem do material realizou-se em bandejas 
plásticas trans-iluminadas com o auxilio de pinças e os indivíduos encontrados foram armaze-
nados em frascos de vidro e conservados em álcool a 70% e identificados conforme: MERRIT 
e CUMMINS (1984); BRINKHUST e MARCHESE (1989); TRIVINHO-STRIXINO e STRI-
XINO (1995); LOPRETTO e TELL (1995a e b); RESH e ROSENBERG (1984); Os resulta-
dos sobre a densidade populacional foram expressos em abundância relativa. A identificação 
dos organismos foi feita sob estereomicroscópio.

Variáveis Físicas e Químicas da Água e do Sedimento: 
As  variáveis  físicas  e  químicas  da água e  do sedimento foram avaliadas,  segundo 

APHA 1998. Foram analisadas as seguintes variáveis ambientais: Temperatura da água, pH, 
Condutividade, Oxigênio Dissolvido, Alcalinidade, Dureza Total, Amônia, Nitrito, Nitrato e 
Fósforo Total.

Índices Pluviométricos: 
Foram obtidos a partir de informações da Estação Agrometereológica da Universidade 

Federal Rural do Semi-árido – UFERSA, atendendo uma integração entre este projeto e o 
Projeto Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a Serviço de Todos do programa Petro-
bras Ambiental.

Resultados e Discussão
O período de estudo foi caracterizado por duas estações, uma de seca e outra de chu-

vas. As primeiras chuvas foram registradas nos meses de dezembro de 2007, janeiro e feverei-
ro de 2008, sendo estes dois últimos, os meses que tiveram as maiores taxas pluviométricas e 
os municípios que receberam essas chuvas foram Apodi e Riacho de Santana, perfazendo um 
somatório de aproximadamente 149,5 e 169 mm, respectivamente (figura 1). Estas chuvas ca-
racterizam o fim da estação seca e contribuem com a elevação dos níveis da água do rio e oca-
sionalmente, afetam as comunidades biológicas. Pelo fato dos períodos de chuvas serem ca-
racterizados por um clima mais quente e úmido foi observado que neste período a temperatura 
da água também se elevou nos pontos que antecedem a cidade de Mossoró, já os pontos que 
se localizam no perímetro urbano de Mossoró não houve uma diferença tão acentuada. A mai-
or temperatura foi registrada na água foi no mês de fevereiro de 2008 (30,9° C) e a variação 
entre a maior e a menor temperatura foi de 5,9° C (figura 2).

O  pH  manteve-se  alcalino  em  quase  todos  os  ambiente  estudados,  exceto  em 
dezembro de 2008 quando o ponto 3 revelou-se ácido com um valor de pH de 5.57 enquanto 
os demais pontos apresentram uma média de pH de 7,8 (figura 3).  A condutividade elétrica 
apresentou-se variável, com um máximo de 2000 µS/cm nos pontos quatro, cinco e seis du-



rante a segunda coleta e uma condutividade mínima de 597 µS/cm no ponto um durante a pri-
meira coleta (figura 4). O teor de oxigênio dissolvido nos três primeiros pontos apresentou-se 
pouco variável, ficando por volta de cinco ppm. No entanto, os demais pontos apresentaram-
se bastante diferentes em relação aos três primeiros. O ponto quatro demonstrou uma drástica 
redução nos níveis de oxigênio dissolvido durante a segunda e a terceira coleta 0.47 e 0.12 
ppm respectivamente. E os pontos cinco e seis que na primeira coleta apresentaram elevados 
índices, 20,3 ppm no ponto seis e 16,8 ppm no ponto cinco(figura 5).  

Quanto a alcalinidade, registraram-se os maiores e menores valores, respectivamente, 
nos meses de dezembro de 2007 no P6 com 26,407 mgCaCO3/L e 13,048 mgCaCO3/L no 
mês de agosto de 2007 no P3(figura 6). Já a amônia apresentou um valor máximo durante a 
primeira coleta no P4 com uma concentração de 1.07 ppm. Já os pontos que antecedem a ci-
dade de Mossoró apresentaram baixos teores (figura 7). A  terceira  coleta  apresentou  os 
maiores  niveis de nitrito, atingindo um Maximo de  3,183 ppm no  P5 e um valor minimo 
durante a primeira coleta no P3 com 0,1 ppm (figura 8). O nitrato apresentou um valor máxi-
mo no P5 com 5,77 ppm no mês de dezembro e os menores valores no P3 0,653 ppm no mês 
de fevereiro de 2008 (figura 9). Os pontos cinco e seis apresentaram elevadas concentrações 
de fosfato na segunda coleta, 4,242 e 3,619 ppm enquanto as demais análises encontraram-se 
inferior a 0,7 ppm (figura 9).

Os fatores abióticos interferem direta e indiretamente no desenvolvimento e abundân-
cia dos organismos, como por exemplo, no período de seca ocorreu uma maior abundância de 
organismos tanto em quantidade, quanto em diversidade e segundo Extence (1981), isto é ex-
plicado devido ao aumento no suplemento alimentar, na forma de detritos, possibilitando o 
ambiente suportar uma grande densidade de indivíduos; como esta é uma região semi-árida, o 
excepcional aquecimento e um maior foto-período aumentam a taxa de crescimento e, em al-
guns casos, estimulam comparativamente a atividade reprodutiva; A diminuição do volume da 
água do ambiente ocasiona uma maior concentração dos zoobentos, por isso um maior núme-
ro de organismos e uma diversificada fauna são capturados durante a coleta. Outro fator de 
importância para a riqueza e abundância da taxa de invertebrados pode ter sido a precipitação 
pluviométrica uma vez que esta altera as características físicas e químicas da água e con-
seqüentemente influencia esta biocenose. 

Na análise qualitativa foram encontrados um total de 29 taxons ao longo do rio, entre 
eles estão os gastrópodes (Melanoides, Drepanotrema sp, Plesiophysa ornata,          Bi-
omphalaria straminea,  Pomacea lineata e  Sphaeriidae) com a maior abundância (tabela 1) 
(95,19% e 61250), sendo que os Melanoides demonstrou-se mais representativo com 90,06%. 
Os insetos (1,098%) representado pelos coleópteros (Hydrophilidae, Dytiscidae, Naucoridae e 
Curculionidae),  hemipteros  (Belostomatidae e Corixidae),  odonatas (Gomphidae,  Libelluli-
dae, Caenidae, Aeshinidae, Coenagrionidae e Baetidae), diptera (Chironomidae, Stratiomiy-
dae e Ceratopogonidade) e tricopteros (Tricoritidae e Casulo). Os insetos foram os organis-
mos que tiveram a maior diversidade de família. Os anelídeos (1,054%) foram representandos 
pelas oligochaetas. E os crustáceos (1,919%) foram representados pelos decapodas, ostraco-
das e conchostracas.

Tendo em vista que alguns dos macroinvertebrados bentônicos são potenciais vetores 
de agentes patológicos, vale salientar que houve o registro de Biomphalaria  straminea, uma 
vez que este gastrópode pode ser intermediário do Schistossoma mansoni, trematódeo causa-
dor da Equistossomose, uma doença endêmica no Nordeste Brasileiro. Destacou-se também a 
presença de  Melanoides  tuberculata,  uma espécie afro-asiático introduzida que encontrou 
condições favoráveis ao seu desenvolvimento e atualmente habita os mais diferentes ambien-
tes. Só não foi registrada sua ocorrência no ponto um (entrada de Governador Dix Sept Rosa-
do) durante a quarta coleta, isto devido à alta cheia que o rio teve no mês de maio, como estes 



organismos possuem uma baixa mobilização, sua migração para a região litorânea foi lenta, 
não houve a colonização da região litorânea neste ponto.

A análise quantitativa (tabela 2) demonstrou a ocorrência de 17 famílias. Estes se dis-
tribuem nas ordens insecta com maior diversidade de famílias encontradas, gastropoda com o 
maior número de indivíduos por metro quadrado, anelida com organismos resistentes aos pro-
cessos de eutrofização e os crustácea. Observou-se que os thiarideo Melanoides tuberculata, 
atingiu o maior número de indivíduos por metro quadrado, assim, eles alcançaram um soma-
tório total de 131366,7 indivíduos nas quatro coletas e tendo sido dominante em todo o perío-
do de estudo. Bastante representativos  foram os planorbideos  Biomphalaria straminae,  os 
dípteros e os anelídeos. Vale a pena salientar a ocorrência de organismos sensíveis ao enri-
quecimento orgânico como é o caso do ephemeropteros  caenidae (33,3) que ocorreu no ponto 
um e os tricopteros (25) que ocorreram no ponto dois. 

Figura 1. Pluviosidade do trecho da bacia do Rio 
Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura  2.  Temperatura da água nos pontos  de 
coleta do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura  3.  pH da água nos pontos de coleta do 
Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura 4. Condutividade da água nos pontos de 
coleta do Rio Apodi-Mossoró, 2007-008.

Figura 5. Oxigênio dissolvido da água nos pontos 
de coleta do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura  6.  Alcalinidade  da  água  nos  pontos  de 
coleta do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura  7. Amônia da água nos pontos de coleta 
do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura 8. Nitrito da água nos pontos de coleta do 
Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.



Figura  9.  Nitrato da água nos pontos de coleta 
do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Figura 10. Fosfato da água nos pontos de coleta 
do Rio Apodi-Mossoró, 2007-2008.

Tabela  1 – Valores  qualitativos  da  Abundância  absoluta  e  Relativa  (%) da Fauna de Macroinvertebrados 
Bentônicos no Rio Apodi-Mossoró.

TAXON P1 P2 P3 P4 P5 P6
GASTROPODA

Thiaridae

Melanoide 16 (0,19) 17(0,31) 34(0,21) 5(0,06)

Melanoides tuberculata
6955 

(83,43)
3879 

(70,23)
16069 
(96,99)

6350 
(76,07)

13520 
(94,77) 14477 (96,73)

Planorbidae
Drepanotrema SP

2(0,02)
1053 

(12,61) 3(0,02) 14     (0,09)
Plesiophysa ornata 18(0,22) 3(0,02)

Biomphalaria straminea 197(2,36) 301(5,45) 139(0,84)
848 

(10,16) 3(0,02) 193(1,29)
Ampullariidae

Pomacea lineata 185(2,22) 6(0,11)
156 

(0,94) 59(0,71) 27(0,19) 209(1,40)
BIVALVIA
Sphaeriidae 37(0,44) 409(7,41) 57(0,34)

COLEOPTERA
Hydrophilidae 2(0,02)

Hydrophilidae (Larva) 1(0,01) 14(0,25) 1(0,01)
Dytiscidae 2(0,04)
Naucoridae

Curculionidae 1(0,01)
HEMIPTERA
Belostomatidae 1(0,01)

Corixidae 77(0,92) 7(0,13)
ODONATA
Gomphidae 15 (0,18) 17(0,31) 17(0,10) 1(0,01)
Libellulidae 1(0,01) 1(0,02) 2(0,01)
Aeshinidae 1(0,02)

Coenagrionidae 4(0,07) 1(0,01)
Baetidae 4(0,07)

EPHEMEROPTERA
Caenidae 5(0,06) 7(0,13)

DIPTERA
Chironomidae 151(1,81) 356(6,45) 35(0,21) 1(0,01) 5(0,04)
Stratiomiydae 1(0,01)

Ceratopogonidade 1(0,01) 8(0,14) 3(0,02)



TAXON P1 P2 P3 P4 P5 P6
ANELLIDA
Oligochaeta 354(4,25) 198(3,59) 37(0,22) 10(0,12) 116(0,81) 2(0,01)

CRUSTACEA
Macrobrachium SP. 1(0,01) 2(0,02) 586(4,11) 70(0,47)
CONCHOSTRACA 318(3,81) 276 (5,00) 17(0,10)

OSTRACODA 16(0,19) 14(0,25) 1(0,01)
TRICOPTERA

Tricoritidae 1(0,02)
Casulo 1(0,01) 1(0,02) 1(0,01)

Tabela 2 – Macroinvertebrados bentônicos em número médio de indivíduos por metro quadrado nos locais de 
amostragem, durante o período de estudo.

TAXON P1 P2 P3 P4 P5 P6

GASTROPODA
Thiaridae
Melanoide  8,3 700 125 16,7

Melanoides tuberculata 19625 10350 61025  131366,7  37208,3 49275
Planorbidae

Drepanotrema sp 9758,3 91,7
Plesiophysa ornata

Biomphalaria straminea 458,3 1466,7 91,7        9683,3 33,3 1875
Ampullariidae

Pomacea lineata 350 133,3 91,7           2483,3 75 1666,7
BIVALVIA
Sphaeriidae 141,7    1933,3 116,7

COLEOPTERA
Helodidae 66,7

Hydrophilidae (Larva) 33,3
HEMIPTERA

Corixidae 141,7
ODONATA
Gomphidae 375 225 91,7 8,3 66,7

Polymitaridae
Libellulidae 41,7 8,3 8,3

EPHEMEROPTERA
Caenidae 33,3 8,3

DIPTERA
Ceratopogonidade 8,3 1391,7

Chironomidae 583,3    1891,7 41,7 8,3 8,3 8,3
TRICOPTERA

Casulo 25 8,3
ANELLIDA
Oligochaeta 6400 3150 100 83,3 8,3
Hirudinae 25 8,3 16,7



TAXON P1 P2 P3 P4 P5 P6
CRUSTACEA

Macrobrachium SP. 58,3      533,3 66,7
CONCHOSTRACA  1283,3 5483,3 66,7

OSTRACODA 25 16,7 16,7

Conclusão
A riqueza taxonômica de macroinvertebrados decresce de acordo com a eutrofização 

do rio sendo maior no trecho que antecede a cidade de Mossoró.
A ocorrência de organismos sensíveis a elevados níveis de eutrofização ocorreram no 

trecho que antecede a cidade de Mossoró.
Melanoides tuberculata foram dominantes em todo o período de estudo e a taxa de 

pluviosidade contribui com o seu desenvolvimento.
A pluviosidade influenciou negativamente na distribuição dos organismos.
Os  parâmetros  físico-químicos  medidos  nos  dois  trechos  corroboram  com  as 

avaliações de riqueza taxonômica e abundância dos macroinvertebrados.
Deve-se ter cuidado na preservação do rio na região de Mossoró, pois observa-se um 

processo avançado de eutrofização principalmente no trecho urbano da cidade de Mossoró, 
indicado pelas análises físico-químicas e biológicas.
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Resumo 
 
A Leucena (Leucaena leucocephala) tem apresentados em alguns experimentos potencial 
citotóxico em mamíferos e tem sido usada como planta forrageira no Nordeste do Brasil. Esta 
planta tem a capacidade de produzir alopécia em animais ruminantes, quando a nutrição se baseia 
somente nesta.  Extratos desta qualidade têm muito provavelmente presença de agentes 
bioquímicos que podem influenciar no metabolismo corporal. Assim é de importância entender 
como estas substâncias atuam sobre a maquinaria celular pelo possível potencial de uso destes 
componentes para uso medicinal. Nos experimentos realizados neste trabalho foi observado que 
frações de extratos obtidos a partir de folhas da planta foram capazes de causar lesões em DNA 
de maneira concentrações-dependentes e fotodependentes, além de ter demonstrado potencial 
genotóxico em sistemas bacterianos in vitro, sugerindo que componentes químicos existentes nos 
extratos desta planta são capazes de causarem genotoxicidade, mutagenicidade e potencialmente 
carcinogenicidade se usados em seres vivos. 
 
Palavras-chave: Leucena leucocephala, plantas forrageiras, genotoxicidade. 
 
Introdução 
 
A Leucena (Leucaena leucocephala), planta originária do México, tem um potencial citotóxico 
em mamíferos como já relatados em outros animais na literatura e tem sido usada como planta 
forrageira no Nordeste, pela capacidade de resistir as condições climáticas desta região (Pires et 
al., 2001). Extratos de plantas que possuem a capacidade citotóxica de produzir alopécia em 
animais ruminantes, quando a nutrição se baseia somente desta planta.  Extratos desta qualidade 
(comum em várias outras plantas nativas brasileiras e com poucos estudos), têm muito 
provavelmente a presença de agentes bioquímicos que podem influenciar no metabolismo 
corporal (Pires et al., 2001; Bretani et al., 2003; Buzaid, 2007). Estudos recentes indicam que 
extratos de Leucaena leucocephala e Leucaena cunningan foram capazes de causas hiperplasia e 
hiperfunção de células caliciformes em aves (Oliveira et al., 2000). Assim, é de fundamental 
importância estudos sobre o comportamento in vitro e in vivo de extratos obtidos destes tipos de 
plantas, uma vez que tais estudos podem fornecer subsídios futuros pra compreensão dos 
mecanismos de ação e dos componentes existentes nos extratos da planta. 
Este trabalho teve por objetivo, determinar por meio de técnicas in vitro e in vivo de Biologia 
Molecular o potencial genotóxico e mutagênico de extratos obtidos de folhas e cascas desta 
planta. Através da preparação de extratos de plantas e tratamento de DNA plasmidial in vitro, 



além do tratamento in vivo de células bacterianas que são geneticamente modificadas e que 
possuem a capacidade de demonstrar se existe potencial mutagênico em uma determinada 
substância (Cepas CC de Escherichia coli). 
 
Metodologia 
 
Foram coletadas amostras de folhas da planta da espécie Leucena leucocephala no município de 
Mossoró-RN que foram identificadas através de chaves dicotômicas botânicas por profissionais 
relacionados a Taxonomia de Angiospermas da UFERSA.  Destas partes foi preparado o infuso 
(fervura da água seguida de imersão por 30 min), segundo a Farmacopéia dos Estados Unidos do 
Brasil (1959), seguidos de preparação de frações com diferentes solventes de diversos graus de 
polaridades (acetato de etila 1:500, clorofórmio 1:500 e metanol 1:500). Os extratos preparados 
foram incubados com o pBCKS- durante diferentes condições e tempos. O pBCKs- trata-se de 
um DNA plasmidial (adquirido comercialmente) bacteriano (Stratagene, Belo Horizonte).  Após 
estes procedimentos as amostras de DNA foram colocadas em gel feito de agarose a 0,7% pra 
migrar em uma cuba eletroforética, em seguida analisado em um transluminador de ultravioleta 
pra verificar o padrão de migração do DNA no gel (Sambrook et al., 1989).  Quando da presença 
de quebra de DNA em simples fita ou dupla fita, tais quebras puderam ser visualizadas no gel de 
agarose diretamente (Varela-Barca et al., 2007).  Finalmente o DNA foi tratado in vitro com os 
extratos com prévio tratamento na presença de luz fluorescente em um determinado tempo a fim 
de demonstrar se in vitro existe correlação de fotossensibilidade-dependência das substâncias 
existentes nos extratos. In vivo foi realizado o teste com as cepas de Escherichia coli CCs que 
tem a capacidade de determinar potenciais de mutação de agentes genotóxicos, mas que estão 
mais correlacionadas com reparo de mutações do tipo oxidativas (De Carvalho et al., 2003). 
 
 
Resultados e Discussão 
 
A planta foi identificada oficialmente por professora da UFERSA, curadora do herbário desta 
instituição.  Os experimentos chaves de preparação dos extratos, tratamento in vitro de DNA 
plasmidial com os respectivos extratos e teste in vivo em células bacterianas das Colônias CC 
foram submetidos a análises estatísticas. 
Nos testes in vitro sobre DNA bacteriano houve quebra de DNA dose-dependente, o que significa 
que as substâncias presentes nos extratos são capazes de causar lesões visualizadas em gel de 
agarose (Figura 1). Isto sugere que existam componentes químicos presentes principalmente nas 
frações II e III que apresentam potencial genotóxico e possivelmente mutagênico (Varela-Barca 
et al., 2007).  Danos em baixas concentrações foram observados em experimentos in vitro com 
exposição à luz fluorescente, demonstrando haver uma relação direta entre exposição à luz e 
aumento na incidência de quebras de DNA (Figura 2), sugerindo que mesmo em pequenas 
concentrações mais em presença de um agente realçador ocorre lesões ao DNA. 
Nos experimentos utilizando-se das cepas de Escherichia coli CC, não obstante, foi observado 
aumento de números de células mutantes para o gene da rifampicina (em células que 
normalmente não são) após o uso destes extratos, o que é indicativo de que tais agentes nos 
extratos são capazes de causar lesões de DNA in vivo que são perpetuadas na formas de 
mutações, gerando células bacterianas resistentes ao antibiótico nestas cepas (Tabela 1).  Estas 
cepas bacterianas são mutadas em genes que estão relacionados com a via de reparo por excisão 
de bases que além de reparar danos oxidativos também estão relacionados com reparos de muitos 



outros tipos de lesões de DNA que levam a formação principalmente de 8-oxoguanina, um 
produto da oxidação da guanina na molécula de DNA (De Carvalho et al., 2003). 
 
Conclusões 
 
Todos os experimentos obtidos durante a vigência deste trabalho sugerem que existe potencial 
genotóxico nos extratos obtidos a partir de folhas de Leucena leucocephala, tanto obtidos por 
experimentos de análise de quebras de DNA e que também demonstrou haver uma relação direta 
com aumento de exposição à luz fluorescente comum. Os experimentos in vivo também 
demonstraram haver um potencial genotóxico e possivelmente mutagênico.  Estes resultados 
contribuirão para compreender o mecanismo de ação citotóxica dos extratos da planta e servirão 
de base para estudos ulteriores sobre a Bioquímica destes extratos. 
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Anexos 
 
Tabela 1 – Tratamento das cepas CC de Escherichia coli tratados com peróxido de hidrogênio 
(controle negativo) e com as diversas frações obtidas do infuso de Leucena leucocephala. 
 

H202 (mM) CC104 CC104mutY CC104mutM CC104mutMmutY 

0.0 2.0 x 10-9 ± 2.8 2.4 x 10-7 ± 1.4 1.6 x 10-7 ± 3.7 4.5 x 10-6 ± 2.4 

0.5 3.2 x 10-9 ± 0.8* 47.8 x 10-7 ± 6.3* 14.0 x 10-7 ± 3.0* 6.9 x 10-6 ± 2.7* 

5.0 5.0 x 10-9 ± 2.0* 101.2 x 10-7 ± 4.5* 60.4 x 10-7 ± 1.6* 9.6 x 10-6 ± 3.3* 

Fraction I (ng/µl) CC104 CC104mutY CC104mutM CC104mutMmutY 

0.0   3,0 x 10-8 ±5,8 3,5 x 10-8 ±0,7 3,2 x 10-8 ±2,7 3,3 x 10-8 ±5,7 

0,25 3,1 x 10-8 ±3,7 3,4 x 10-8 ±2,2 3,5 x 10-8 ±8,2 3,7 x 10-8 ±3,2 

0.5 3,8 x 10-8 ±7,5 3,9 x 10-8 ±3,4 3,6 x 10-8 ±4,5 3,7 x 10-8 ±7,6 

1,0 4,0 x 10-8 ±1,0* 4,1 x 10-8 ±4,5* 4,8 x 10-8 ±2,0* 4,3 x 10-8 ±1,0* 

1.5 4,4 x 10-8 ±2,3* 4,4 x 10-8 ±1,2* 4,0 x 10-8 ±0,83* 4,3 x 10-8 ±2,0* 

Fraction II (ng/µl) CC104 CC104mutY CC104mutM CC104mutMmutY 

0.0 3,1 x 10-8 ±2,77 4,2 x 10-7 ±2,3 1,9 x 10-7 ±5,9 1,9 x 10-6 ±0,5 

0,25 3,3 x 10-8 ±3,7 9,4 x 10-7 ±1,4* 4,8 x 10-7 ±1,5* 4,5 x 10-6 ±3,2* 

0.5 3,8 x 10-8 ±7,4 32,9 x 10-7 ±6,6* 4,5 x 10-7 ±1,2* 6,4 x 10-6 ±4,7* 

1,0 4,4 x 10-8 ±1,5* 44,2 x 10-7 ±1,2* 7,1 x 10-7 ±1,7* 8,6 x 10-6 ±6,7* 

1.5 4,8 x 10-8 ±2,3* 60,3 x 10-7 ±2,6* 8,5 x 10-7 ±2,0* 10,7 x 10-6 ±3,23* 

Fraction III (ng/µl) CC104 CC104mutY CC104mutM CC104mutMmutY 

0.0 2,2 x 10-8 ±1,1 4,4 x 10-7 ±0,4 2,2 x 10-7 ±1,7 2,31 x 10-6 ±1,4 

0,25 2,4 x 10-8 ±2,4 5,9 x 10-7 ±5,3* 3,5 x 10-7 ±1,3* 2,57 x 10-6 ±1,4 

0.5 2,63 x 10-8 ±5,5 22,3 x 10-7 ±2,5* 4,6 x 10-7 ±2,2* 2,99 x 10-6 ±1,8* 

1,0 2,8 x 10-8 ±3,1 34,0 x 10-7 ±6,9* 5,8 x 10-7 ±4,8* 3,61 x 10-6 ±1,3* 



1.5 3,13 x 10-8 ±2,2* 56,1 x 10-7 ±5,21* 7,1 x 10-7 ±3,7* 3,83 x 10-6 ±1,7* 

 
 
 
 
 
 

                                                     
 
Figura 1 - Teste de Tratamento de DNA plasmidial com as diversas frações I, II e III. 1 - controle 
negativo; 2 - controle com peróxido de hidrogênio; 3 - fração I na concentração de 1,0 ng/µL; 4, 
5 e 6 fração II nas concentrações de 0,25 ng/µL; 0,5 ng/µL e 1,0 ng/µL respectivamente; 7, 8 e 9 - 
fração III nas concentrações 0,25 ng/µL; 0,5 ng/µL e 1,0 ng/µL respectivamente. 
 
 
 
 

 
 
Figura 2 - Teste de Fotodependência -  Fração II na concentração de 0,25 ng/µL com aumentos 
crescentes em tempo de submissão a luz visível. 0, 10, 20, 30, 40 minutos. Os resultados foram 
similares pra fração III e tal dependência não foi verificada com a fração I. 
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Resumo 

A dengue compreende uma das doenças de transmissão vetorial mais importante do 
mundo. A infecção pode apresentar uma manifestação variada desde uma forma assintomática 
até quadros de Febre do Dengue Hemorrágico (FDH). Os últimos casos reportados no Brasil 
correspondem a 80% dos casos notificados nas Américas, o que enfatiza a magnitude do 
problema. O Aedes aegypti, além de responsável pela dengue, representa um sério risco de 
urbanização da febre amarela. Dentro dessa perspectiva a utilização de ferramentas de análise 
espacial (SIG – Sistema de Informação Geográfica) se caracteriza como um importante 
instrumento na gestão de saúde. O presente estudo tem como objetivo analisar a distribuição 
espacial da doença, buscando um melhor entendimento da endemia no município, 
correlacionando com as condições de vida da população, além de orientar o planejamento 
local das políticas públicas de controle e prevenção de novos casos de dengue. O projeto 
também se propõe a ampliar as estratégias educacionais junto à comunidade. A proposta trará 
grande benefício pela facilidade de tratarmos à doença frente as suas diferentes realidades, 
bem como localização das áreas prioritárias de ações em saúde e a instrumentalização do 
planejamento em nível local.  
 
Palavras-chave: Dengue, Geoprocessamento, SIG, Análise espacial, Prevenção da doença. 

Introdução 

A dengue constitui atualmente a mais importante arbovirose que tem afetado o 
homem, tornando-se um sério problema de saúde pública no mundo. É de transmissão 
essencialmente urbana, ambiente no qual se encontram todos os fatores fundamentais para sua 
ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e principalmente as condições políticas, econômicas e 
culturais que formam a estrutura que permite o estabelecimento da cadeia de transmissão 
(Marzochi, 1994).  

A doença manifesta-se essencialmente por episódios de febre aguda, que pode ser de 
curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente: infecção inaparente, 
dengue clássico (DC), febre hemorrágica do dengue (FHD) ou Síndrome do choque da 
dengue (SCD). Anualmente é estimado em 100 milhões, o número de novos casos de dengue 
no mundo (WHO, 1986). No Brasil, cerca de 440mil casos da doença foram diagnosticados.



 

 

O crescimento urbano propicia grande fonte de indivíduos susceptíveis e infectados 
concentrados em áreas restritas. Este fato, associado às condições precárias de saneamento 
básico, moradia inadequada e fatores culturais e educacionais proporcionam condições 
ecológicas favoráveis à transmissão dos vírus da dengue (Lines e col, 1994) pelo mosquito 
Aedes aegypti, seu principal vetor, que se adaptou perfeitamente a esse ambiente, através do 
processo conhecido como domiciliação (Forattini, 1992). 

  Até o momento, o único elemento controlável da cadeia epidemiológica da dengue é o 
seu vetor. Neste sentido, faz-se necessário investir em pesquisa para o estudo mais detalhado 
do comportamento do Aedes aegypti. O conhecimento da produtividade dos diversos tipos de 
criadouros em meio urbano e dos condicionantes ambientais e a presença e a dinâmica do 
vírus da dengue nos mosquitos são de grande relevância para se compreender a dinâmica da 
transmissão da doença. Atualmente, dispõe-se de tecnologias para estratificar os municípios 
de acordo com áreas de risco, com a definição de indicadores específicos (entomológicos, 
epidemiológicos e sócio-ambientais) para aperfeiçoar as ações (Silva, 1987). 

  No Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde, houve um crescimento de 31% 
dos casos de dengue no período de janeiro a julho de 2007, comparado ao mesmo período do 
último ano. O número de casos novos de dengue no estado do Rio Grande do Norte no 
período entre 2000 e 2007, já atingiu 113 mil notificações. Esses números revelam que 51% 
dos casos estão distribuídos nos dois grandes pólos regionais Mossoró e Natal. Assim como 
nas outras regiões, existe um predomínio da transmissão em municípios com população em 
torno de 100.000 habitantes.  

  O aumento da detecção de casos novos vem acontecendo em toda zona urbana do 
município, porém com uma concentração em algumas áreas. Em vista desse comportamento, 
o presente estudo tem por objetivo descrever o panorama dos casos de dengue na área urbana 
do município de Mossoró-RN, notificados entre 2001-2007, buscando um melhor 
entendimento da epidemiologia dessa endemia, discutindo sua relação com as condições de 
vida da população, visando orientar o planejamento e controle da dengue como problema de 
saúde pública no referido município.  

Metodologia  

Trata-se de um estudo descritivo, realizado na área urbana do município, utilizando 
como bases cartográficas a planta cadastral da cidade de Mossoró, o banco de dados de 
Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN), da Secretária Municipal de Saúde, 
fichas de notificação e os livros de registro da Gerência Municipal de Saúde. 

A área urbana, objeto de estudo, localiza-se no município de Mossoró, situada à 
37°20'39” Oeste de longitude e 05°11'15” Sul de latitude, altitude 16 metros. O município 
dista aproximadamente 285 quilômetros de Natal, capital do estado. O município apresenta 
uma área geográfica de 2110, 21 Km2. Seu clima é semi-árido, com chuvas concentradas entre 
os meses de Janeiro a Junho, o que reflete a uma mudança significativa nas paisagens 
vegetais, representadas, sobretudo pela caatinga. As medias de temperatura e umidade anual 
são, respectivamente, 27ºC e 69%. O rio Mossoró corta a cidade em um trecho central, 
desaguando em Areia Branca, na costa potiguar. De acordo com estimativas do ano de 2007, 
o município possui 234.390 habitantes, sendo 51% de pardos, 44% de brancos e 5% de 
negros. A economia se baseia nas atividades da agricultura e pecuária (10,6%), indústria 
(30,0%) e ao comercio e setor de serviços (59,3%). O município apresenta 19,18% de 



 

 

analfabetos com mais de quinze anos. Dentre os domicílios urbanos 93,2% são abastecidos 
por água tratada da rede pública, 52,6% possuem esgoto sanitário da rede geral, e 91,3% tem 
o lixo coletado pelo sistema de coleta municipal. O coeficiente de mortalidade infantil, 
considerado o indicador mais sensível para mensurar a saúde, é de 70,7/mil nascidos vivos 
(IBGE, 2000). 

Os dados dos casos de dengue referente ao município foram obtidos a partir do 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Sendo considerados os casos 
notificados e confirmados sorologicamente de dengue residentes na área urbana do município 
de Mossoró no período de 2001 a 2007. O endereço dos casos foi monitorado a partir das 
fichas de notificação armazenadas nos livros de registro da Gerência Municipal de Saúde.  

 Foi realizado o georreferenciamento dos dados relacionados à presença ou ausência de 
casos nos pontos pesquisados. Em seguida foram plotados em carta base os pontos e locais 
georreferenciados, bem como nos mapas de vias urbanas e públicas do município de Mossoró, 
indicando no mapa as ruas, bairros e a localização geográfica. Para coleta dos pontos utilizou-
se um GPS de navegação com precisão de até sete metros e os dados foram geoprocessados 
utilizando o programa “Arcview GIS 3.2a”, assim como imagens de satélite de alta resolução 
do tipo “Ikonos II” e/ou “Quick Bird”.  

Resultados e Discussão 

 O município de Mossoró se caracteriza como uma cidade que vive um alto 
crescimento econômico e social pela sua localização geográfica, situada entre as capitais de 
Fortaleza (CE) e Natal (RN). Esse fenômeno tem gerando um processo de urbanização 
desordenado produzindo regiões com alta densidade demográfica, e que atrelado às 
deficiências no abastecimento de água e limpeza urbana, torna o controle do vetor uma tarefa 
árdua. 

No período de 2001 e 2007 foram confirmados 867 casos de dengue na zona urbana 
do município, que foram objeto deste estudo. Comparando estes números com a incidência de 
casos ocorridos em todo estado do Rio Grande do Norte-RN, observa-se que no período de 
2001 a 2006, Mossoró segue a tendência do RN, entretanto essa tendência não foi observada 
em 2007. O que caracteriza o município como uma cidade onde a doença é emergente devido 
ao acréscimo no número de casos (fig.1). 

 

FIGURA 1. Número de casos de dengue no município de Mossoró e RN. 



 

 

 

 Do total dos casos selecionados para o estudo foi possível georreferenciar 743 
(85,69%), o que reflete algumas dificuldades, como a falta de informações nas fichas de 
notificação, o porte da cidade (mais de 200.000 habitantes), o grande número de casos, muitos 
desses residentes em áreas de invasão, em que não há endereço definido (rua projetada, casa 
sem número), muitas ruas sem placas instaladas e com nome mudado, desorganização do 
sistema de numeração das residências no município.   

 Da população estudada, o sexo feminino destaca-se com 60,20%, e a faixa etária mais 
acometida é de 21-40 anos (369 casos - 42,56%). Esses dados são preocupantes, pois atingem 
pessoas na idade produtiva (tabela 1). Resultados semelhantes ao encontrado por Santos, 
2003. 

       TABELA 1. Dados demográficos da população estudada. 

 

Todos os 27 bairros, de acordo com a planta cadastral do município, apresentam 
pontos georreferenciados, mas apenas 9 se destacam com os maiores números: Santo Antônio 
(68 casos), Lagoa do Mato (57 casos), Conjunto Vingt Rosado (52 casos), Santa Delmira (50 
casos), Nova Betânia (45 casos), Barrocas (44 casos), Presidente Costa e Silva (44 casos), 
Aeroporto (42 casos) e Alto de São Manoel (41 casos), (fig. 2). Esses bairros correspondem a 
59,62% do total de casos. Os bairros Santo Antônio e Lagoa do Mato são áreas que 
apresentam baixo padrão socioeconômico, alta densidade demográfica e pouco saneamento 
básico.  

 



 

 

 

FIGURA 2. Distribuição dos casos notificados pelos bairros de Mossoró. 

 Fazendo uma relação com o índice endêmico a partir dos casos notificados no período 
2001-2006, verifica-se uma distribuição regular quanto a sazonalidade da doença, sendo 
observado índices epidêmicos nos meses de abril a maio. Vale ressaltar que em 2007 a 
distribuição dos casos apresentou uma importante variação com a concentração dos casos nos 
meses de setembro e outubro (fig.3). 

 

FIGURA 3. Curva de índice epidêmico de 2001-2007. 

  
 

Rouquayrol (1999, p. 98) destacou os aspectos do clima que mais influenciam os seres 
vivos implicados no processo de transmissão de doença, como sendo: a temperatura do ar, a 
umidade relativa e a precipitação pluviométrica. Em Mossoró as medias de temperatura e 
umidade anual são, respectivamente, 27ºC e 69%. E os maiores índices pluviométrico 
ocorrem nos meses de janeiro a junho, ganhando destaque março e abril, observando-se após 
isso altos números de pessoas acometidas pela dengue. 



 

 

 

 
FIGURA 4. Relação do índice pluviométrico com número de casos de dengue. 

 Construindo um mapa de densidade dos casos pelos bairros do município, verificamos 
que havia uma concentração dos casos nos bairros de Presidente Costa e Silva e Barrocas no 
ano de 2001 (fig.5). Após a estratificação dos casos notificados nos últimos anos (2001-2007) 
foi possível perceber uma nova realidade na distribuição das áreas prioritárias do município 
com ênfase nos bairros de Santo Antônio e Lagoa do Mato com uma alta concentração de 
casos (54-68 casos). Destacam-se também com alta densidade os conjuntos Vingt Rosado, 
Santa Delmira e Nova Betânia. Os dados revelam uma alteração na dinâmica da doença 
contribuindo para os casos recorrentes e aumento nos casos mais graves da doença (fig.6).     

                    

                        FIGURA 5. Densidade dos casos de dengue em 2001. 

 



 

 

                    

                        FIGURA 6. Densidade dos casos de dengue no período de 2001-2007. 

 Entre os casos notificados cerca de 20,53% (178 casos) são recorrentes, ou seja, 
indivíduos que obtiveram dengue mais de uma vez, sendo esse um dado preocupante para o 
município, o que aumenta os riscos do quadro mais grave da doença, a Febre hemorrágica da 
dengue (FHD). Em relação a FHD identificou-se nesse período 18 casos confirmados, 
distribuídos principalmente nos bairros de Santa Delmira, Presidente Costa e Silva, Aeroporto 
e Belo Horizonte (fig.7).    

  

FIGURA 7. Distribuição dos casos recorrentes de dengue e FHD no município de Mossoró. 

 “É de consenso que as fêmeas de Aedes aegypti não alcancem grandes distâncias, 
embora sejam portadoras de suficiente fisiologia para tanto. Isso quer dizer que uma fêmea 



 

 

não ultrapassará de muito o quarteirão onde ela iniciou as atividades” (Edman et al., 1998), 
apud Forattini (1999, p. 459). Isso é importante, pois o georreferenciamento ocorreu caso a 
caso, de acordo com endereço fornecido nas fichas, proporcionando uma caracterização 
precisa das quadras, que não seriam observadas trabalhando apenas com dados tabulares. 

Conclusão 

O estudo da distribuição espacial da dengue no Município de Mossoró utilizando o 
SIG mostrou-se passível de uso e eficaz no entendimento epidemiológico e na ordenação de 
ações com objetivo de bloquear a expansão da doença (Strauch & Souza, 1998). 

A visualização espacial da dengue elucida dúvidas quanto à localização real dos casos, 
mostrando que a doença, no município está estabelecida em todos os bairros e concentrada em 
bolsões localizados que deverão ser trabalhados a partir de políticas de controle. Os dados 
sugerem a criação de subsídios e dados concretos para um estudo epidemiológico, que irá 
ajudar no entendimento da instalação da doença no município e na quebra da corrente de 
transmissão. Outro fator importante é que os dados levantados serão mantidos em um banco 
de dados que poderá ser analisado em qualquer momento. 

A utilização do georreferenciamento na identificação caso a caso mostra-se de extrema 
importância, haja vista que traz informações claras e precisas da distribuição dos casos. 
Portanto poderemos centrar e facilitar as ações conjuntamente com a Vigilância Sanitária de 
Mossoró, buscando estratégias de combate junto às áreas prioritárias. 
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Resumo 
 
         A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) se apresenta como uma das doenças 
sexualmente transmissíveis mais freqüentes em todo o mundo, ganhando maior destaque 
devido a sua estreita relação com o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Neste 
trabalho analisou-se o perfil da infecção pelo HPV em um grupo de 47 mulheres da cidade de 
Mossoró, Rio Grande do Norte, atendidas em unidades básicas de saúde do município. De 
cada paciente foram coletadas duas amostras de espécimes cervicais: uma destinada à 
realização do exame citopatológico de rotina, e a outra para a detecção do DNA do vírus por 
métodos moleculares. Todas as pacientes analisadas tinham achados citopatológicos 
considerados como benignos, e percentual significativo das pacientes analisadas (34,1%) 
apresentaram-se infectadas pelo vírus. Nenhuma característica ou fator de risco analisado 
apresentou associação significativa com a infecção pelo vírus. No entanto, a baixa renda 
familar e a freqüência insuficiente na realização dos exames preventivos periódicos 
apresentaram uma certa tendência de associação com a infecção pelo HPV. Assim, a 
realização de análises em um número maior de mulheres faz-se necessária para se obter 
resultados mais conclusivos. 
Palavras-chave: HPV; epidemiologia; fatores de risco 
 
Introdução 

 
Os papilomavírus humanos (HPVs) são pequenos vírus não-envelopados, simétricos, 

apresentando 72 capsômeros e um genoma de DNA de fita dupla circular, medindo 
aproximadamente 8000pb (Souto et al., 2005). Atualmente se encontram classificados na 
família Papillomaviridae e no gênero Papilomavírus (Santos et al., 2002). Até o presente 
momento, mais de 120 diferentes tipos de HPV já foram catalogados, dos quais cerca de 40 
infectam o epitélio do trato anogenital e outras mucosas do corpo (de Villiers et al, 2004; zur 
Hausen, 2000). 

A infecção pelos HPVs é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais 
freqüentes em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, com índices de 
prevalência variando de 2 a 44%, dependendo da população estudada (Bosch et al., 2003). As 



 

 

evidências indicam que a maioria dos indivíduos sexualmente ativos é exposta à infecção 
por estes vírus em algum momento da vida (Trotier & Franco, 2006).  

 Esta infecção é mais prevalente em adultos jovens, no início vida sexual, havendo, 
posteriormente, um declínio na prevalência do vírus com o aumento da idade, 
provavelmente como resultado da aquisição de uma resposta imune adaptativa contra o 
vírus (Kjaer et al, 2000; Castle et al., 2005). Entre os fatores de risco para a infecção por 
HPV, destacam-se: idade do primeiro intercurso sexual, número de parceiros sexuais ao 
longo da vida, número de gestações, tabagismo e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Além disso, o uso de contraceptivos orais, estado imune e nutricional, 
herança genética do hospedeiro e certos tipos e variantes do vírus também são 
considerados como fatores de risco para a infecção por este patógeno (Trotier & Franco, 
2006; Baseman & Koutsky, 2005). 
 Embora grande parte dos indivíduos infectados cure espontaneamente, alguns deles 
permanecem com o vírus na forma de infecção persistente, sem apresentar manifestações 
clínicas. Atualmente, está bem estabelecido que a infecção persistente por determinados 
tipos do vírus (tipos de alto potencial oncogênico – HR-HPV) constitui-se em condição 
necessária, embora não suficiente, para o desenvolvimento do câncer do colo do útero e de 
suas lesões precursoras (Walboomers et al., 1999; Bosch et al., 2002; Lowy & Schiller, 
2006).  

Todas as evidências indicam que o primeiro estágio da lesão maligna do colo do 
útero é a transmissão para o epitélio da cérvice uterina de algum tipo de HPV de alto 
potencial oncogênico, via intercurso sexual, seguido de infecção persistente por um certo 
tempo. A reativação dessa infecção persistente pode levar ao desenvolvimento de lesões 
pré-malignas de baixo e de alto grau, que podem progredir para o câncer (Villa et al., 
2002; Schiffman & Kjaer, 2003; Muñoz et al., 2006). 

Variações geográficas nos índices de prevalência e na distribuição dos tipos de 
HPV têm sido descritas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil (Rabelo-Santos et 
al., 2003). Assim é de fundamental importância à realização de estudos regionais de 
prevalência da infecção por HPV, necessários para a avaliação da relação custo-benefício 
e da eficácia esperada de possíveis campanhas de vacinação visando à prevenção da 
infecção por esse patógeno e, conseqüentemente, do câncer do colo do útero.  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da infecção pelo 
HPV nas mulheres da cidade de Mossoró-RN, através da determinação a prevalência do 
vírus na população feminina local, identificação dos genótipos circulantes do vírus e 
determinação dos principais fatores de risco para a infecção pelo HPV.  
 
Metodologia 
  
Coleta das amostras 

 
Foram analisadas espécimes de cérvice uterina de 47 mulheres sexualmente ativas, 

idades entre 17 e 70 anos, coletadas em 2 unidades de saúde pública do município: a 
Unidade Básica de Saúde da Abolição III e o Ambulatório Materno Infantil Dr. Raimundo 
de Medeiros Fernandes (AMI). Os critérios de inclusão no estudo foram a disponibilidade 
em participar do estudo,  através da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), e em responder a um questionário epidemiológico padronizado, 
sendo excluídas todas que relataram estarem grávidas, que tiveram abortos ou partos em 
menos de 60 dias, ou que tenham feito histerectomia.  
 De cada paciente, foram coletados (pela própria equipe das unidades de saúde) 
duas amostras de células da cérvice uterina: uma destinada ao exame citopatológico pela 



 

 

técnica de Papanicolau (realizada por profissionais do Sistema Único de Saúde) e  outra, 
que foi colocada em tubo de fundo cônico contendo solução conservante (PBS + 
Vancomicina + Nistatina) e mantidas sob refrigeração até o momento da realização dos 
testes moleculares para detecção do DNA dos HPVs. 
 
Extração do DNA das amostras de células cervicais 

Inicialmente, ressuspenderam-se as células aderidas à escova de endocérvice por 
agitação vigorosa, retirando-se, em seguida, a escova de dentro do tubo com auxílio de 
uma pinça. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 4000 rpm por 10 minutos, 
desprezou-se o sobrenadante e o precipitado de células foi processado para a extração do 
DNA, utilizando-se o protocolo de isolamento rápido de DNA de mamíferos, com 
proteinase K, conforme descrito por Sambrook & Russel, 2001, com algumas 
modificações.  
 
Ensaios para detecção do DNA dos HPV 

A qualidade e a capacidade do DNA obtido ser amplificado por PCR foi avaliada 
pela amplificação de uma seqüência do 110 pares de bases (pb) do gene da β-globina 
humana, utilizando-se os iniciadores PCO3+/PCO4+ e condições de amplificação descritas 
em Saiki et al., 1985.  

As amostras que se apresentaram positivas para a β-globina foram testadas para a 
presença do DNA do HPV pela amplificação por PCR de um segmento de 140 pb do gene 
L1 viral, utilizando-se os iniciadores GP5+/GP6+ e condições de amplificação descritas 
por de Roda Husman et al., 1995.  

Para visualização dos fragmentos amplificados, os produtos da reação da PCR 
foram submetidos a eletroforese vertical em gel de poliacrilamida a 7% (Sambrook & 
Russel, 2001), com posterior coloração pela prata (Sanguinetti et al,1994). 
Obs.: Os procedimentos descritos logo acima para detecção do DNA do vírus foram 
realizados no Laboratório de Doenças Infecciosas e do Câncer do Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia da UFRN. 
 
Análises Estatísticas 
           As associações dos fatores de risco analisados com a infecção pelo HPV foram 
analisadas por meio do cálculo das razões de chance (RC) e de seus respectivos intervalos 
de confiança (IC), tendo-se como variável resposta (binária) a presença ou a ausência do 
DNA do HPV. O p valor destas análises foram calculados utilizando-se o teste do χ2 de 
Pearson e o teste exato de Fisher. Para todas essas análises foi utilizado o programa PEPI 
(Gahlinger & Abramson, 1995), tendo sido considerados como estatisticamente 
significativos valores de p < 0,05.  
 
Resultados e Discussão 
 

Todas as 47 pacientes analisadas até o presente momento apresentaram achados 
citopatológicos normais, ou apenas lesões inflamatórias desencadeadas pela proliferação 
de determinados tipos de microorganismos, considerados em conjunto como alterações 
benignas do epitélio cervical uterino. Destas, 16 (34,1%) apresentaram resultado positivo 
para a presença do DNA do HPV, percentual superior ao encontrado por Fernandes et al., 
2008, em estudo semelhante realizado em mulheres de Natal-RN, e por Silva et al., 2006, 
em mulheres de Recife.  

Relacionando a presença de HPV com as características sócio-demográficas da 
população analisada, observou-se uma maior prevalência da infecção pelo vírus em 



 

 

mulheres com menos de 20 anos de idade (60,0%), nas que se declararam brancas 
(41,2%), divorciadas (66,7%), católicas (39,4%) e nas que tinham uma renda familiar 
maior do que 5 salários mínimos (50%). No entanto, não foram encontradas diferenças 
significativas entre os grupos analisados (Tabela 1). 

Dentre os fatores de risco analisados, nenhum se mostrou significativamente 
associado à infecção pelo HPV. No entanto, foi observada uma maior freqüência da 
prevalência do vírus nas mulheres que: começaram sua vida sexual com idade maior que 
21 anos (36,4%); nunca engravidaram (45,5%); utilizaram anticoncepcionais por um 
período de até 5 anos (47,6%); não tiveram mais de um parceiro sexual (37,5%); 
realizaram  exame preventivo a intervalos de 2 anos ou mais (100,0%); que acessaram a 
informação do exame preventivo através de outros meios de informação, que não os 
profissionais de saúde, mídia ou familiares (50%); tinham histórico de câncer na família 
(46,7%); são fumantes (81,25%); e não utilizam bebidas alcoólicas (34,1%). (Tabela2) 
Estudos comprovaram que a infecção por HPV é maior em adultos jovens, e em mulheres 
que começaram sua vida sexual com 18 anos ou menos (Arora et al,).  

Outros trabalhos também apontam como fatores de risco para a infecção pelo vírus, 
o relacionamento sexual com múltiplos parceiros ao longo da vida, o alto número de 
gestações, tabagismo, infecção por outros agentes sexualmente transmissíveis, e a falta de 
informação ou acesso aos serviços de saúde (Trottier and Franco, 2006; Neto, 1991) 
 Nossos resultados mostraram algumas contradições com os achados descritos na 
literatura, que acreditamos terem sido causados pelo número ainda insuficiente de amostras 
analisadas.  De qualquer forma, fatores tradicionalmente considerados como associados a 
infecção pelo vírus, tais como, a história familiar de câncer, tabagismo e a freqüência 
insuficiente na realização dos exames preventivos periódicos, apresentaram tendência de 
associação com a infecção pelo HPV. 
 Deste modo, faz-se necessária a realização da análise de um grupo maior de 
pacientes (cerca de 150) para se obter resultados mais seguros e representativos da 
população local. Além disso, a determinação dos tipos de HPV mais prevalentes na 
população se faz de suma importância para analisarmos o impacto epidemiológico de 
possíveis programas de vacinação contra o vírus, na população feminina local.    
 
Conclusões 
 

• Percentual significativo da população feminina local, mesmo apresentando 
características citopatológicas normais do epitélio da cérvice uterina, mostrou-se 
infectada pelo HPV. 

• Nenhuma variável analisada se mostrou significantemente associada a infecção 
pelo HPV.  

• Faz-se necessária a análise de um número bem maior de amostras para se chegar a 
um resultado mais fidedigno. 
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Tabela 1- Distribuição da infecção pelo HPV de acordo com as características sócio-

demográficas analisadas.  
 

Infecção por HPV 
Variável Positivo Negativo   % Positividade  

 
          P 

Idade (anos)      
≤ 20 3 2 60,0 

21 – 30 4 13 23,5 
31 – 40 3 6 33,3 
41 – 50 5 4 55,6 

≥ 51 1 6 14,3 

0,083 

 

Grupo Étnico      
Branco 7 10 41,2 

Não-Branco 9 21 30,0 
0,802 

 

Estado Civil     
Solteira  5 8 38,5 
Casada 7 19 26,9 

0,484 

Divorciada 2 1 66,7  
Viúva 2 3 40,0  
Outros 0 0 0,0  

 

Religião     
Católica 13 20 39,4 0,781 

Evangélica 3 9 25,0  
Espírita 0 1 0,0  

Sem religião 0 1 0,0  
Outros 0 0 0,0  

 

Renda familiar 
(salários mínimos) 

    

< 1 0 1 0,0 1,000 
1-2 12 24 33,3  
3-4 3 5 37,5  

5 ou mais 1 1 50,0  
  

         P: p valor obtido pelo teste do χ2   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 2 – Infecção pelo papilomavírus humano de acordo com os fatores de risco analisados 

 Infecção por HPV  Fator de risco  Positivo Negativo % positividade  p 

Idade da primeira relação       
≤ 17  8 15 34,8  1,000 

18-20  4 9 30,8   
≥ 21  4 7 36,4   

Idade da primeira gravidez       
Nunca engravidou  5 6 45,5  0,794 

≤ 17  2 5 28,6   
18-20  4 7 36,4   
≥ 21  5 13 27,8   

Uso de contraceptivos orais 
(anos) 

      

Nunca  3 12 20,0  0,358 
1-5  10 11 47,6   

6-10  3 6 33,3   
≥ 11  0 1 0,0   

Múltiplos parceiros sexuais       
Yes  10 21 32,3  0,719 
No  6 10 37,5   

Freqüencia do exame prevent.       
6 meses – 1 ano  15 31 32,6  0,408 

2 anos  1 0 100,0   
3 anos  0 0 0   

4 ou mais anos  0 0 0   
Meio de informação       

Profissional de saúde  8 15 34,8  0,559 
Família  1 6 14,3   
Mídia  4 7 36,4   
Outros  3 3 50,0   

História familiar de câncer       
Sim  7 8 46,7  0,211 
Não  9 23 28,1   

Tabagismo       
Sim  3 2 60,0  0,195 
Não  13 29 31,0   

Uso de bebida alcoólica       
Sim  2 4 33,3  0,969 
Não  14 27 34,1   

                 

      P: p valor obtido pelo teste do χ2          
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RESUMO 
 
Esta pesquisa verificou o nível de conhecimento da população e cirurgiões-dentistas (CDs) 
sobre o câncer oral (CO) na cidade de Caicó/RN, através de aplicação de questionários. 
Foram aplicados 300 questionários para população e 23 para CDs, sendo os dados obtidos 
submetidos a uma análise descritiva e a testes estatísticos adequados, sendo o nível de 
significância de 5%. Quanto ao nível de conhecimento da população, 37% responderam 
que não tinham ouvido falar sobre CO, 17,7% informaram que tinham ouvido sobre o 
assunto através de CD, 73,3% dos entrevistados responderam que não sabem como se 
apresenta e 66,3% desconhecerem suas causas. A respeito do nível de conhecimento dos 
CDs, 30,4% relataram possuir nível bom e 56,5% responderam que possuíam nível regular. 
Quanto à detecção de CO na primeira consulta, 78,3% responderam que o procuram 
detectar e que diante de lesões suspeitas, 60,9% encaminham para o estomatologista, sendo 
observado que 56,5% responderam que talvez estivessem preparados para diagnosticá-lo. 
Diante destes fatos, concluiu-se que a insegurança dos CDs em relação ao prossegimento 
do diagnóstico do CO pode contribuir em parte para o atraso no diagnóstico. A população 
precisa ser melhor informada em relação aos vários aspectos relacionados ao CO, sendo 
necessária instituição de medidas preventivas por parte das equipes de saúde em relação ao 
CO, através de realização de campanhas educativas para a população, como também 
recilcagens para os CDs para que estejam aptos a diagnosticar e adotar medidas corretas 
diante de uma lesão suspeita. 
 
Palavras-Chaves: Câncer Oral; População; Odontólogos; Conhecimento.  
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

O câncer oral (CO) acomete cerca de 7% da população mundial, sendo o oitavo mais 
comum no mundo, onde no Brasil ocupa o 4º lugar em incidência, se apresentando como o 5º 
mais comum entre os homens e o 7º entre as mulheres (INCA, 2008). De todas as neoplasias 
malignas que acometem a boca, o carcinoma epidermóide (CE) corresponde a mais de 
90% dos casos (RAMALHO et al., 2002; NEVILLE et al., 2004). Apesar da instituição 
das mesmas modalidades terapêuticas e das semelhanças de estágios clínicos, pacientes 
portadores desta neoplasia exibem cursos clínicos evolutivos variados e respostas 
diferentes ao tratamento (YAMAMOTO et al., 2003). 

Cerca de 40% dos pacientes portadores de câncer de boca morrem pela incapacidade de 
controle loco-regional da doença e 24% quando diagnosticados já apresentam metástases para 
linfonodos regionais (RAMALHO et al., 2002). Tal fato decorre principalmente em virtude da 
demora no diagnóstico, muitas vezes por negligência do paciente por não conhecer o câncer de 
boca ou dos profissionais por não estarem preparados para proceder no correto diagnóstico e 
conduta clínica. 

O cirurgião-dentista (CD) é o profissional que possui as melhores condições 
de realizar o diagnóstico precoce do CO e de realizar o correto encaminhamento. Mas, 
para isso, há a necessidade que o mesmo conheça suas características clínicas e tenham 
a prática da realização de uma correta anamnese, buscando identificar os fatores de 
risco.  

Muito embora, as características clínicas do CO serem bem descritas, da 
existênca de lesões precursoras e de fatores de risco bem definidos, poucos resultados 
no tocante a cura e redução de mortes têm sido obtidos, pois as ações para controle 
deste câncer têm sido dirigidas para ações curativas ao invés da prevenção. De acordo 
com Carvalho (2000), o diagnóstico do CO é feito normalmente em fase avançada, o 
que reduz as chances de cura e de um amelhor qualidade de vida, citando que os índices 
de controle local e de sobrevida de cinco anos para tumores iniciais variam, 
respctivamente de 80 a 90% e de 60 a 80%. Nos casos de lesões avançadas, os índices 
ficam em torno de 40 a 60% para controle local e de 20 a 30% para sobrevida de 5 anos. 

Em virtude da agressividade do CO e da falta de informação por parte da 
população e de alguns profissionais da odontologia, se faz necessário que sejam 
articulados mecanismos por meio dos quais se possam promover programas de saúde 
que capacitem odontólogos para informar seus pacientes, bem como campanhas 
informativas para população, afim de que haja um maior conhecimento do CO por parte 
tanto do profissional da odontologia como da população no geral, para que dessa forma 
aumente o nível de conhecimento acerca dessa doença, o que pode facilitar o 
diagnóstico precoce, eficácia da terapêutica utilizada e consequentemente aumento na 
sobrevida dos pacientes. 

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo averiguar o nível de 
conhecimento da população e dos CDs na cidade de Caicó/RN acerca do câncer oral, 
através da aplicação de questionários, para que com esses dados possam ser instituídas 
medidas de prevenção, conscientização e controle do câncer oral nesta população. 

 
METODOLOGIA  

 
Realizou-se um estudo transversal, do tipo observacional descritivo, de 

conhecimento, atitude e prática em vários níveis de uma população do RN. Como 
estratégia para o desenvolvimento desta pesquisa, foram aplicados questionários 
contendo perguntas sobre o nível do conhecimento acerca do CO na população em 



 

 

faixas etárias variadas, bem como para CDs que atendem na rede pública e privada da 
Cidade de Caicó-RN. 

As pesgutas dos questionários foram formuladas baseadas no livro “Falando 
sobre o câncer de Boca” do INCA, publicado em 2002, conforme segue abaixo: 

 
• Questionário aplicado a população: 
1. Sexo           (  ) F                            (  ) M 
2. Idade __________ 
3. Você já ouviu falar de câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
4. Algum cirurgião-dentista já lhe falou sobre o câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
5. Você já viu algum cartaz ou alguma campanha sobre câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
6. Alguma pessoa da sua família teve câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
7. Sabe como se apresenta o câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
8. Sabe o que pode causar o câncer de boca? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
9. Você é fumante? 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
10. Em caso afirmativo, especificar o tipo de fumo e a quantidade por dia 
Tipo:__________________________________Quantidade:_______________ 
11. Você costuma ingerir bebida alcóolica 
(   ) Sim                                     (  ) Não 
12. Em caso afirmativo, com que freqüência: 
(   ) todo dia 
(   ) fim de semana 
(   ) raramente 
 
• Questionário aplicado aos alunos do curso de graduação em Odontologia e 
odontólogos da cidade de Natal/RN: 
1. Idade _____________ 
2. Sexo  (   ) M                  (   ) F 
3. Tempo de formado 
(   ) até 2 anos         (   ) 2 a 10 anos 
(   ) 10 a 20 anos                        (   ) mais de 20 anos 
4. Você fuma? 
(   ) Sim             (   ) Não                (   ) Parou 
5. Como você autoavalia o seu conhecimento sobre o câncer de boca? 
(   ) Bom           (   ) Ótimo              (   ) Regular       (   ) Insuficiente 
6. Você procura detectar o câncer de boca na primeira consulta do seu paciente 
(   ) Sim             (   ) Não       
7. Quando você encontra lesões suspeitas de malignidade, que providência você toma? 
(   ) Eu mesmo diagnonostico              (   ) Encaminho o paciente para o Estomatologista 
(   ) Encaminho o paciente para o médico  (   ) Encaminho o paciente para Faculdade de 
Odontologia                           (   ) Espero que o paciente se manifeste pedindo orientação  
8. Qual o tipo de câncer mais comum na boca? 
(   ) Adenoarcinoma de glândula salivar  (    ) Carcinoma epidermóide 



 

 

(   ) Linfoma                                             (    ) Sarcoma de Kaposi 
9. Qual a região anatômica mais freqüente do câncer de boca 
(   ) lingua   (  ) palato   (   ) Mucosa Jugal    (   ) gengiva    (   ) Não sei 
10. Qual a faixa etária mais comum para o câncer de boca? 
(   ) até 18 anos    (   ) 18 a 39 anos    (   ) acima de 40 anos        (   ) Não sei 
11. Na sua opinião são fatores de risco para o câncer de boca 
(   ) uso de drogas      (   ) consumo de álcool  (   ) consumo de tabaco 
(   ) Histórico familiar de câncer   (    ) Estresse emocional 
(   ) Baixo consumo de frutas e vegetais    (   ) Próteses mal adaptadas 
(   ) exposição solar                                     (   ) Dentes em mal estado de conservação           
12. Você se acha preparado para diagnosticar o câncer bucal? 
(   ) Sim             (   ) Não      (   ) talvez 

 
Depois de obtidos os dados, foi realizada uma análise descritiva, sendo os 

mesmos colocados em uma planilha eletrônica, utilizando o programa Microsoft Office 
Excel 2003, para Sistema Operacional Microsoft Windows XP e posteriomente foram 
exportados para o programa SPSS for Windows para realização da análise estatística. 
Foi utilizado o teste qui-quadrado ou exato de Fisher, depedendo da distribuição dos 
dados, ambos com nível de significância de 5%. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do Parecer nº 048/2008. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Perfil da amostra estudada 

No total, foram aplicados 300 questionários para população e 23 para os CDs 
na cidade de Caicó-RN. 

No que diz respeito ao perfil da população entrevistada, dos 300 
participantes, 78,3% eram do sexo feminino e 21,7% do sexo masculino. No tocante à 
idade, 50% da população tinha 39 anos ou mais.  

Quanto ao hábito de fumar, foi observado que 17% dos entrevistados 
fumavam e destes, 50% fumavam 10 cigarros ou mais por dia, sendo que 92,2% dos 
fumantes relataram o uso do cigarro como tipo de fumo.  

No quesito de consumo de bebida alcoólica, 25,7% afirmaram que faziam 
uso de bebidas alcoólicas, sendo 94,8% destes informaram que o fazia raramente. 
Devido ao fato de ter havido uma alta prevalência de mulheres no estudo, representando 
mais de 1/3 dos entrevistados, pode ser explicado o baixo índice de fumantes e de 
consumo de bebidas alcoólicas,  

Quanto ao perfil dos CDs, dos 23 entrevistados, 65,2% eram do sexo 
masculino e 34,8% do sexo feminino. Quanto à idade, foi observado que a média foi de 
35 anos e que 25% possuiam 28 anos ou mais. Quanto ao tempo de formados, foi 
detectado que 34,8% tinham de 2 a 10 anos de formados, 30,4% tinham de 10 a 20 anos, 
26,1% tinham mais de 20 anos e 8,7% tinha menos de 2 anos de formados. No quesito 
hábito de fumar, 91,3% relataram que não fumavam, sendo observado que o restante, 
representando 8,7%, informou que tinham parado de fumar. 
 

Nível de conhecimento da população da cidade de Caicó acerca do Câncer de Boca 

 



 

 

A tabela 1 mostra os resultados quanto ao nível de conhecimento acerca do 
câncer de boca da população entrevistada, observando-se alguns dados preocupantes.           

Dos entrevistados, 37% responderam que não tinham ouvido falar sobre câncer 
de boca, 17,7% informaram que tinham ouvido sobre o assunto através de algum 
cirurgião-dentista (CD). Quanto ao fato de terem visto cartazes, 50,3% afirmaram que já 
o tinham visto. Um dado alarmante é o fato de 73,3% dos entrevistados responderem 
que não sabe como o câncer de boca se apresenta, como também o fato de 66,3% 
desconhecerem as causas de seu aparecimento. Tal fato pode contribuir em parte para a 
demora na procura ao tratamento por parte do paciente e de acordo com Mc Gurk et al 
(2005), a demora na procura pelo tratamento pode ocorrer também devido a uma 
significante proporção dos cânceres bucais em estágios iniciais ser assintomática e por 
isso só são diagnosticados e tratados quando encontram-se em estágios avançados.  

Esses dados reforçam os pensamentos de Adlar e Hume et al (2003) que os 
portadores da doença e a população geralmente são incapazes de identificar seus sinais e 
sintomas e que um dos fatores que contribuem para o elevado índice de morbidade da 
doença é a falta de conhecimento da população sobre o assunto. 

O fato de que a maioria da população entrevsitada não saber como o CO se 
apresenta concorda com os estudos de Horowitz et al (1995) e Furtado et al (2002) que 
também detectaram um baixo nível de conhecimento da população sobre esta doença 
em suas pesquisas  
 
Tabela 1 – Distribuição da população entrevistada em relação ao conhecimento sobre o 
câncer de boca 

 Sim (%) Não (%) 
Ouviu falar em câncer de boca 63 37 

Quem falou foi o CD 17,7 82,3 
Viu Cartaz sobre câncer de boca 50,3 49,7 

Sabe como se apresenta o câncer de boca 26,7 73,3 
Conhece as causas de seu aparecimento 33,7 66,3 

 
Através da aplicação do teste qui-quadrado não foi detectado associação 

significativa ente o sexo da população e o nível de conhecimento acerca do câncer de 
boca, (P > 0,05). Sendo detectado, portanto que o homem e a mulher demonstram nível 
de conhecimento semelhante (tabela 2). 
 
Tabela 2 – Associação entre o sexo e o nível de conhecimento da população sobre o 
câncer de boca 

Feminino Masculino  
Sim(%) Não(%) Sim(%) Não(%) 

Valor de 
P* 

Ouviu falar em câncer de boca 63 37 63,1 36,9 1 

Quem falou foi o CD 15,3 84,7 26,2 73,8 0,065 

Viu cartaz sobre câncer de boca 51,1 48,9 47,7 52,3 0,733 

Sabe como se apresenta o 
câncer de boca 

24,7 75,3 33,8 66,2 0,187 



 

 

Conhece as causas de seu 
aparecimento 

34,5 65,5 30,8 69,2 0,682 

* Teste qui-quadrado 
Através do teste Mann-Whitney  não foi verificado associação significativa 

entre a idade e o nível de conhecimento, sendo detectado que o nível de conhecimento 
era independente da idade (P > 0,05). 

 
Nível de conhecimento dos CDs  da cidade de Caicó acerca do Câncer de Boca 

Em relação aos CDs entrevistados, foi observado que quanto a auto-
avaliação do conhecimento, 30,4% relataram que possuiam um bom nível de 
conhecimento e 56,5% responderam que possuiam um nível regular de conhecimento. A 
tabela 3 evidencia as atitudes que os mesmos adotam frente a uma lesão suspeita, 
demonstrando que 60,9% encaminham os pacientes para o estomatologista, quer dizer, 
não têm segurança em fazer o diagnóstico.  

Também foi questionado se os mesmos se achavam preparados para 
diagnosticar o câncer de boca e 56,5% responderam que talvez estivessem preparados, 
reforçando desse modo a insegurança dos CDs diante do diagnóstico de lesões 
suspeitas. 

É importante ressaltar que se tal diagnóstico fosse realizado pelos primeiros 
profissionais procurados pelo paciente, haveria redução de tempo entre o diagnóstico e 
o início do tratamento da entidade, já que segundo Mc Gurk et al (2005), o atraso no 
diagnóstico contribui para um pior prognóstico para os pacientes portadores, pois isso 
resulta no maior crescimento da neoplasia. E ainda conforme López – Jornet e Camacho 
– Alonso (2006), o CO exibe prognóstico bastante reservado devido a sua maioria (2/3) 
ser diagnosticada em estágios III e IV, revelando-se o diagnóstico precoce como um dos 
grandes favoráveis ao aumento na sobrevida dos pacientes acometidos. 

De acordo com Soares de Lima (2005), na maioria dos casos a detecção do 
câncer de boca acontece tardiamente, onde na ocasião do diagnóstico, a doença já se 
encontra em estágio avançado e que com o diagnóstico preoce as complicações no 
tratamento poderiam ser minimizadas, assim como os resultados estéticos e funcionais 
levariam a conseqüências menos mutiladoras aumentado o índice de sobrevida. 

 
Tabela 3 – Providência diante lesões suspeitas 

Providência diante de lesões suspeitas % 
Eu mesmo diagnostico 21,7 

Encaminho para o estomatologista 60,9 
Encaminho com o médico 4,3 

Encaminho para a faculdade de odontologia 13 
 
Quando questionado sobre o tipo de câncer mais comum na cavidade oral, 

observaram-se apenas duas respostas, onde 91,3% responderam que o Carcinoma 
Epidermóide se apresentar como o mais comum e 8,7% responderam que o Sarcoma de 
Kaposi era o mais comum. Quanto à região mais comum para o seu aparecimento, 
73,9% responderam que a língua se apresenta como a região mais comum. Na questão 
de faixa etária mais comum para o seu aparecimento, 87% responderam que ocorrem 
mais comumente acima dos 40 anos.  Esses dados demonstram um que os profissionais 
conhecem as características clínicas básicas do câncer de boca. 



 

 

Os CDs foram questionados quanto aos fatores que podem causar o câncer 
de boca e os resultados das repostas estão apresentadas na tabela 4. Esses resultados 
discordam parcialmente dos achados de Leão et al (2005) que verificaram um baixo 
nível de conhecimento entre os dentistas entrevistados em sua pesquisa no tocante aos 
fatores de risco e características clínicas do CO. Mas em nossos resultados, mesmo os 
CDs conhecendo em parte estes aspectos, não se sentem seguros para fazer o 
diagnóstico da doença. 
 
Tabela 4 – Respostas dos odontólogos quanto aos fatores que podem causar câncer de 
boca. 
 Sim (%) Não (%) 

Drogas 52,2 47,8 
Álcool 82,6 17,4 
Tabaco 100 0 

Histórico familiar de câncer 73,9 26,1 
Estresse 47,8 52,2 

Baixo consumo de frutas e vegetais 26,1 73,9 
Próteses mal adaptadas 82,6 17,4 

Exposição solar 87 13 
Dentes em mal estado de conservação 60,9 39,1 

 
 De fato, segundo Soares de Lima et al (2005), os principais fatores etiológicos 
envolvidos no surgimento do CO são fumo, álcool, radiação solar e dieta, citando que 
em 80% dos casos o mesmo está relacionado a fatores ambientais e, portanto, pode ser 
evitado, estimando que 30% das mortes estejam relacionadas ao tabagismo, 35% aos 
hábitos alimentares e os 35% restantes a outros fatores como vírus oncogênicos, agentes 
químicos cancerígenos, exposição às radiações ionizantes, carências nutricionais e uso 
de hormônios. Ainda, segundo estes autores, a prevenção primária dessa condição está 
embasada nos fatores etiológicos e nas alterações de estilo de vida para prevenir o 
desenvolvimento da doença em primeiro lugar, no entanto, mesmo diante desses 
aspectos e a boca ser de fácil acesso, o CO é considerado um problema de saúde pública 
em muitas partes do mundo. Vale ressaltar que boa parte dos CDs afirmaram que dentes 
em mal estado de conservação e próteses mal adaptadas podem causar CO, o que não 
encontra-se estabelecido na literatura, esquecendo de fatores como a dieta e histórico 
familiar. 
 O nível de conhecimento sobre as causas e forma de prevenção do câncer de 
boca é extremante importante. O diagnóstico do CO é relativamente fácil em função de 
sua localização anatômica e, além disso, os fatores de risco para esta doença podem ser 
facilmente detectados durante a anamnese e geralmente estão relacionados ao estilo de 
vida do indivíduo. Resta, a conscientização das autoridades da importância da 
realização de campanhas educativas para população acerca desta entidade e da 
reciclagem dos profissionais que devem estar mais atentos para o reconhecimento dos 
aspectos clínicos relacionados ao câncer de boca e para a transmissão da importância da 
realização do auto-exame de boca aos seus pacientes.  
 
CONCLUSÕES 

 



 

 

Diante dos resultados da presente pesquisa, verifica-se que de forma geral os 
profissionais necessitam de reciclagem periódica através de cursos de educação 
continuada que abordem os fatores de risco, os procedimentos de diagnóstico e os 
aspectos preventivos, pois percebeu-se a insegurança dos CDs no que diz respeito ao 
prosseguimento do diagnóstico do câncer oral, o que pode contribuir em parte para o 
atraso no diagnóstico.  Somente o conhecimento adequado do tema tornará o CD apto e 
seguro para realizar o diagnóstico preciso e deste modo, informar a seus pacientes sobre 
essa doença e suas formas de prevenção. 
 A população precisa ser melhor informada em relação aos vários aspectos 
relacionados ao CO, sendo portanto necessário a instituição de medidas preventivas por 
parte das equipes de saúde em âmbito nacional, estadual e municipal, através do 
aumento da realização de campanhas educativas. 
 Nossos achados também tornam-se importantes para o planejamento de 
estratégias na área da prevenção primária na região estudada. 
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RESUMO 
 
Os princípios do SUS - universalidade, equidade e integralidade - tentam dar conta de um 
conceito amplo de saúde. Entretanto, sua consolidação passa por dificuldades. São comuns 
as reclamações de usuários em relação aos hospitais, incluindo o Hospital Regional 
Tarcísio Maia (HRTM), hospital de emergência que atende à região oeste do estado 
potiguar. Supomos que as experiências negativas da população mossoroense com relação a 
este hospital, noticiadas informalmente ou pela imprensa local, corroboram na produção de 
conceitos negativos sobre este serviço. Questionamos quais são as representações sociais 
que os usuários deste hospital desenvolvem sobre ele. As representações são “imagens” 
que elaboramos sobre pessoas ou coisas, estando subjacentes à construção de uma 
realidade comum a um grupo social, constituindo-se a teoria das representações sociais um 
eficiente referencial teórico-metodológico para auxiliar no entendimento da relação 
usuário-serviço de saúde. Assim, com este estudo, temos o objetivo de conhecer as 
representações sociais dos usuários do HRTM sobre este hospital. Para tal, utilizamos a 
técnica de associação livre de palavras e o procedimento de classificações múltiplas. Os 
resultados iniciais sugerem a existência de pelo menos três categorias representacionais: 
“relação usuário-serviço”, “atendimento oferecido” e “infra-estrutura”. Observa-se uma 
composição representacional predominantemente negativa acerca do HRTM. 
PALAVRAS-CHAVE: Representação Social, Hospital Público, SUS, Formação em Saúde 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pensar em saúde pública em um país com tanta desigualdade social como o 
Brasil e, em particular, numa região tão pobre e de baixa escolaridade como a do nordeste 
não exige apenas que nos ocupemos em discutir as deficiências técnico-estruturais dos 
hospitais ou postos de saúde. Já é sabido por parte daqueles que pesquisam em saúde 
pública, pelo próprio governo e, claro, pelo principal prejudicado, o usuário, que o serviço 
público de saúde é, na maioria de nossos municípios, extremamente desorganizado e 
deficitário em recursos materiais e humanos (Farhat, 1999). Por isso, questionamos se a 
melhoria da qualidade de nossos serviços passa apenas pela resolução de problemas de 
natureza material/organizacional e defendemos a tese de que a formação que nossos 
profissionais de saúde têm recebido nos bancos escolares/acadêmicos, assim como o nível 
de informação da população acerca do ‘Sistema Único de Saúde’ (SUS) não têm sido 
satisfatórios para que ambos, servidores e usuários, estejam plenamente satisfeitos com o 
serviço que prestam ou que recebem. 

O artigo 196 da Constituição Brasileira estabelece que “a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido  mediante políticas   sociais e    econômicas   que   
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário   



 

 

às  ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  Ainda,  os  princípios   
doutrinários  do SUS – Universalidade, Equidade e Integralidade – tentam dar conta de um 
conceito amplo de saúde, o qual não se resume à ausência de doença. 

O SUS, no entanto, não funciona, na prática, de acordo com o que determina 
os seus preceitos. O acesso aos serviços de saúde ainda não é universal (Goulart, 2001). 
São de conhecimento do senso comum as enormes filas e a dificuldade para a realização de 
consulta médica nos postos de saúde. Pelo não tratamento em tempo hábil, o agravo de 
doenças simples tende a evoluir para quadros mais graves, passando os pacientes a 
necessitar de atendimento de ordem hospitalar. Essas duas situações podem ser 
responsáveis pela superlotação dos serviços de emergência, culminando com um 
atendimento de qualidade precária e no descontentamento generalizado da população.  

Diversos autores têm pesquisado sobre o processo de implantação e 
consolidação do SUS. Mellin (2008) menciona o uso irracional dos recursos humanos e 
tecnológicos disponíveis, baixa resolubilidade e alto custo. Farhat (1999), por exemplo, em 
suas discussões refere-se às notícias divulgadas acerca da falta de leitos, superlotação dos 
hospitais, desperdício e sucateamento dos equipamentos, falta de recursos humanos 
qualificados e descontentamento da clientela. Num estudo de Andres (2005), ele constatou 
que a população adscrita pelo Programa Saúde da Família (PSF) em município do interior 
de Santa Catarina tinha uma escolaridade superior à da população não contemplada pelo 
programa. Como o autor cita: “Se associarmos escolaridade com doença; logo 
provavelmente os mais doentes são os que não utilizam o PSF”. Além disso, a formação 
médica não acompanhou as mudanças ocorridas com a criação do SUS. Gil (2005), afirma: 
“tem sido constatado que o perfil dos profissionais formados não é adequado o suficiente 
para prepará-los para uma atuação na perspectiva da atenção integral à saúde”. Diante de 
tais problemas, é mesmo esperado que a população, principalmente a parcela que não 
possui plano de saúde privado, ficando na dependência do SUS para suprir suas 
necessidades em saúde, desenvolva conceitos negativos acerca desse sistema. 

O Hospital Regional Tarcísio Maia/HRTM, em Mossoró-RN, é o hospital 
público de referência no atendimento à urgência e emergência da região Oeste do Estado 
do Rio Grande do Norte, dando cobertura também a algumas cidades dos estados do Ceará 
e Paraíba. Fundado em 10 de maio de 1986 com o nome de Hospital Regional Tancredo 
Neves (HRTN) tinha o objetivo de prestar um atendimento de saúde digno à cidade e à 
região (Ney, 2006). No entanto, durante quase toda sua história e até os dias atuais se 
tornaram comuns as reclamações de usuários e equipes de saúde, inclusive publicadas na 
imprensa local, em relação ao serviço prestado pelo hospital. Diante disto, nos foi 
levantada a seguinte questão: que conceitos ou imagens têm os usuários do HRTM sobre 
este hospital? Com a finalidade de conhecer estes conceitos lançamos mão, neste trabalho, 
da teoria da representação social, uma ferramenta teórico-metodológica que nos pareceu 
pertinente à verificação de como os usuários circunscritos em Mossoró-RN concebem este 
hospital.  

Muitos pesquisadores da área de saúde têm buscado nessa teoria a fonte de 
revelações esclarecedoras sobre aspectos intrigantes nos processos de adesão de 
tratamentos e prevenção de várias enfermidades, como é o caso do estudo das 
representações sociais da AIDS (Jodelet & Madeira, 1998), do envelhecimento (Veloz et 
al, 1999), do câncer de mama (Gomes et al, 2002), sobre prevenção e diagnóstico de 
câncer (Kowalski & Souza, 2007), dentre outros. As representações sociais podem ser 
assim definidas: são um conjunto de significados, imagens ou sentidos que grupos de 
pessoas compartilham sobre algo, sendo constituídas e constantemente transformadas a 
partir das interações sociais dos indivíduos (Moscovici, 2003). Dentre suas funções, três 
são de fundamental importância: elas guiam os comportamentos e práticas de grupos, 
definem a identidade de comunidades, e permitem analisar por que eventos sociais 
ocorrem e como objetos sociais são construídos (Wagner, 1994; Abric, 1994). 



 

 

Diante do exposto acima sobre as deficiências do SUS e sobre as notícias do 
estado de precariedade do HRTM que circulam na cidade de Mossoró, seja no boca-a-
boca, seja através da imprensa local, questionamos quais são as representações sociais que 
os usuários deste hospital desenvolveram sobre este serviço. Assim, com este trabalho de 
pesquisa, tivemos como objetivo conhecer as representações sociais sobre o HRTM, no 
intuito de encontrar elementos para uma discussão acerca das concepções do usuário 
embasada em resultados empíricos, de modo a poder contribuir efetivamente para a 
melhoria deste serviço e do próprio sistema de saúde. 
 
 
METODOLOGIA 
 
  O método deste estudo se constitui de três etapas, a saber: 1 – teste de 
associação livre de palavras; 2 – procedimento de classificações múltiplas; 3 – análise de 
conteúdo de grupos semânticos e categorização. Embora a pesquisa não esteja concluída, 
apresentaremos aqui todo o percurso metodológico constante do projeto que foi elaborado 
com vistas à compreensão de nosso objeto de pesquisa para que o leitor tenha condições de 
visualizar a sua totalidade, o que auxiliará na compreensão dos resultados apresentados 
adiante, bem como das lacunas que só serão preenchidas no decorrer do restante da coleta e 
análise dos dados.  

O teste de associação livre de palavras foi desenvolvido por Jung (Rapaport 
et al, 1965) e tinha a finalidade de realizar o diagnóstico psicológico da estrutura da 
personalidade de pacientes. É uma técnica projetiva orientada pela hipótese de que a 
estrutura psicológica do sujeito torna-se palpável através de manifestações de condutas e 
de reações, evocações, escolhas e criação, constituindo-se em índices reveladores do 
conjunto da personalidade (Coutinho et al, 2003). Esse teste foi adaptado ao campo das 
representações sociais por Di Giacomo (1981) e objetiva identificar as dimensões latentes 
das representações sociais. 

A associação ou evocação livre de palavras é um tipo de investigação 
aberta que se estrutura na evocação de respostas dadas a partir de um estímulo indutor. As 
diversas evocações ocorridas, uma vez listadas, serão utilizadas para compor categorias, a 
partir de critérios semânticos, segundo Bardin (2004), o que exige um trabalho de 
classificação para facilitar as análises descritivas e explicativas, necessárias para chegar às 
representações do objeto considerado. Segundo Abric (1994) a evocação livre de palavras 
“é considerada uma técnica maior para coletar os elementos constituintes do conteúdo de 
uma representação”. 

Os seguintes estímulos-indutores foram previstos em nosso projeto de 
pesquisa: “Hospital Tarcísio Maia” e “Atendimento Médico”. O procedimento consiste em 
solicitar para cada sujeito que cite as cinco primeiras palavras que lhe vierem à mente 
quando ouvir do entrevistador cada uma das duas expressões indutoras, uma por vez. Na 
etapa em que nos encontramos na pesquisa, apenas foram realizadas associações livres 
com o primeiro estímulo-indutor. O número de sujeitos previstos para a realização deste 
procedimento é de 50 usuários para cada um dos estímulos. 

Segundo Roazzi (1995), o procedimento de classificações múltiplas 
“permite ao participante utilizar seus próprios construtos e o encoraja a expressar seus 
próprios pensamentos sobre esses construtos, isto é, o deixa livre para expressar sua forma 
específica de pensar”.  De acordo com este autor, a compreensão das categorias 
construídas pelos sujeitos é primordial para o entendimento do sentido e do significado que 
atribuem ao mundo. Assim, esta abordagem permite o estudo de sistemas conceituais 
individuais e grupais, a partir da própria estrutura mental de organização dos entrevistados. 

Optou-se neste estudo pela modalidade ‘Classificação Dirigida’ como mais 
uma forma de reconhecimento das representações sociais dos nossos entrevistados. Este 



 

 

procedimento de classificação múltipla, nas palavras de Roazzi (1995), “é realizado 
quando o pesquisador deseja verificar uma hipótese sobre um aspecto específico das 
conceitualizações dos indivíduos”. Estão previstas 40 entrevistas para utilização deste 
procedimento.  

Neste caso, o entrevistador oferece ao entrevistado as palavras mais 
significativas evocadas com estímulos indutores para o estudo, extraídas da etapa anterior, 
e lhe apresenta critérios para que este categorize estas palavras de acordo com estes 
critérios. O número de elementos em cada grupo e a definição dos grupos são definidos 
pelo entrevistado. A seguir, o entrevistado explica porque organizou os itens da maneira 
que o fez. Esta explicação deve ser transformada, posteriormente, em categorias através de 
análise de conteúdo dos campos semânticos obtidos. Esta abordagem possibilita a 
compreensão crítica do sentido destes campos evidenciando suas significações manisfestas 
ou latentes (Bardin, 2004). Os grupos semânticos também serão submetidos a uma análise 
multidimensional conhecida como análise dos menores espaços, com a finalidade de 
apresentar estruturas mentais complexas através de representações geométricas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

Conforme ressaltamos por ocasião da descrição da metodologia, esta 
pesquisa ainda encontra-se em andamento e os resultados abaixo descritos dizem respeito 
apenas a uma fração dos dados a serem coletados. Apresentamos, então, os resultados 
obtidos a partir de 17 entrevistas, na qual realizamos o procedimento de associação livre de 
palavras utilizando o estímulo-indutor “Hospital Tarcísio Maia”, tendo sido obtidas 74 
palavras diferentes em um total de 85. A Tabela 1 mostra as palavras evocadas com suas 
respectivas freqüências. Como pode ser observado, há uma grande variabilidade no 
conjunto de palavras, sendo que cada uma delas raramente tem freqüência absoluta 
diferente de 1. Tendo em vista estas baixas freqüências e, ainda, que contamos apenas com 
parte dos dados coletados, optamos por não proceder qualquer análise estatística, por 
entender que não teríamos resultados quanti-qualitativos significativos para o que 
queremos conhecer, que são as representações sociais dos entrevistados sobre o HRTM.  

Da análise de conteúdo das expressões evocadas, baseada em Bardin (2004), 
emergiram as seguintes categorias com suas principais palavras constituintes: 1 - relação 
serviço-usuário: pânico, estresse, medo, angústia, superlotação, desumano, deficiência, 
acidente, saúde, responsabilidade, compromisso, hospital referência da região, muito 
bom, respeito, vida; 2 - atendimento oferecido: diagnóstico, emergência, exame, urgência, 
profissional capacitado, demora, dificuldade, desumano, UTI, centro-cirúrgico; saúde, 
vida; e 3 - infra-estrutura: leito, cadeira de rodas, maqueiro, assistente social, enfermeiro, 
centro cirúrgico, falta de médicos, ingerência, falta de material, deficiência; vida. Os 
diagramas que compõem a FIGURA 1 congregam os possíveis conteúdos das 
representações dos entrevistados. Optamos por delimitar as categorias com linhas 
pontilhadas devido aos vários espaços de intersecção entre elas e pelo fato de estas ainda 
serem provisórias: com o andamento da pesquisa, algumas dessas categorias podem ser 
incrementadas ou desaparecer, do mesmo modo em que novas categorias podem emergir. 
Algumas palavras que não aderiram facilmente a uma das três categorias espontaneamente 
emergentes foram deixadas momentaneamente de fora.  

A relação usuário-serviço, referente à primeira categoria, no HTRM, 
especificamente, se estabelece a partir da procura do usuário pelo serviço (demanda 
espontânea) por motivo de agravo significativo à saúde, como a palavra “acidente” 
evocada pelos nossos entrevistados, devido a própria característica do hospital (hospital de 
emergência). 

 
TABELA 1 Palavras ou expressões evocadas para o estímulo-indutor “Hospital Tarcísio Maia” em 17 entrevistas de usuários 

 



 

 

 

PALAVRA EVOCADA 
 

 

FREQÜÊNCIA 
 

PALAVRA EVOCADA 
 

FREQÜÊNCIA 
Atendimento 2 Ingerência 1 
Aberto A Todos Os Procedimentos 1 Insuficiência 1 
Acidente  1 Leito 3 
Angústia 1 Limitações 1 
Assistente Social 1 Limpeza 1 
Atendimento De Urgência 1 Lotação 1 
Atendimento Desumano 1 Maca 1 
Atendimento Médico  1 Maior Centro De Atendimento 1 
Atendimento Médico Deixa A Desejar 1 Mal Atendimento Às Vezes 1 
Atendimento Não Muito Bom 1 Maqueiro 1 
Atendimento Regular 1 Médico 2 
Bastante Morte 1 Medo 1 
Cadeira De Rodas 1 Muitos Socorros 1 
Cafezinho 1 Não Precisar 1 
Capacidade  1 Organizção 1 
Capacidade Técnica 1 Órgão Público 1 
Centro Cirúrgico 1 Ortopedistas 1 
Compromisso 1 Pânico 1 
Consideração 1 Porteiro 1 
Deficiências 1 Pouco Acesso 1 
Desumanização 1 Pra Onde Encaminho  1 
Diagnóstico 1 Precisa Melhorar 2 
Dificuldades 2 Prioridade 1 
Doença 1 Profissionais Capacitados 1 
Emergência 2 Pronto-Atendimento 1 
Enfermaria 1 Reabilitação 1 
Enfermeira 1 Referência 1 
Espera 1 Respeito 2 
Estresse 1 Responsabilidade 1 
Evolução 1 Saúde 2 
Exames 1 Sem Qualidade De Trabalho 1 
Excesso De Pacientes 1 Socorro 1 
Falta De Material 1 Superar 1 
Falta De Médicos 1 Superlotação 1 
Hospital De Referência 1 Urgência 2 
Hospital Muito Bom 1 Uti 1 
Humildade 1 Vida 2 

 
As palavras pânico, medo, estresse, angústia que compõem a categoria 

“relação usuário-serviço” falam de um sentimento negativo em relação ao HRTM, que 
pode, possivelmente, ser atribuído ao medo da própria doença que leva o sujeito ao 
hospital e do perigo de morte ou incapacidade. Sevalho (1993) afirma que o medo sempre 
está presente na relação do ser humano com a doença. Roazzi (2002), em seu estudo sobre 
as representações sociais do medo encontrou os termos “doença” e “morte” como um dos 
constituintes das representações sociais de adultos de ambos os sexos. Num estudo 
realizado por Souza e Gutfreind (2007), na comuidade Parque Primavera num município 
do Rio Grande do Sul sobre práticas, hábitos, imaginário e crenças relativas à saúde e 
doença, eles observaram que para a comunidade “a doença (...) suscita situações que 
exprimem sentimentos de dor, tristeza, desamparo e melancolia”. Esses sentimentos 
negativos podem também se dever ao medo, à angústia suscitada pelo próprio hospital e 
pelo imaginário popular relacionado a um serviço hospitalar (Ruschel, 1998 in Padilha, 
2006). A hospitalização leva a separação do sujeito da sua rede de apoio social, força-o a 
assumir o papel de paciente, passivo diante do conhecimento e autoridade da equipe de 
médica, gerando ansiedade e medo. 

Outra explicação para a possível presença desses sentimentos negativos em 
nossos resultados é a violência institucional sofrida pelo usuário, que busca o serviço 
hospitalar e é mal atendido. Isso se expressa na categoria “relação usuário-serviço”, através 
dos elementos “superlotação”, “negligência”, “demora”, “desumano”, “deficiência”. 
Essas expressões caracterizam a relação usuário-serviço de um modo negativo. E estão em 
consonância com o que é visto no noticiário nacional e local e nas rodas de conversa 
informais, não sendo surpresa que sejam constituintes, de fato, das representações sociais 
da população acerca do hospital.  

A superlotação e a demora no atendimento podem ser devidas à deficiência 
da atenção básica no atendimento às necessidades em saúde de toda a população. Bosi 
(1998), a partir de um estudo das concepções de usuários de uma unidade básica de saúde 



 

 

da cidade do Rio de Janeiro, cita: “problemas como [a dificuldade de] acesso aos serviços, 
a demora [na realização] dos exames, muitas vezes superando a possibilidade de o usuário 
suportar o incômodo [da doença], além da incapacidade do setor em responder a uma série 
de outras demandas, acarretam conseqüências importantes na saúde da população, cuja 
resposta é a automedicação, abandono do tratamento, entre outras medidas”. Isso leva a 
população a procurar os pronto-socorros e os serviços hospitalares na expectativa de ter os 
seus problemas de saúde resolvidos, o que acarreta na superlotação do serviço hospitalar 
(Revista Ser Médico, Cremesp, 2004). Num estudo realizado no Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto sobre o SUS e a demanda ambulatorial, 
Gutierrez e Barbieri (1998) constataram que uma parte significativa da demanda do 
hospital de nível terciário era composta por pacientes sem encaminhamento (por demanda 
espontânea), com agravos à saúde que poderiam ter sido resolvidos na atenção primária e 
secundária do SUS, revelando a ineficiência desses níveis de atenção. Os autores supõem 
ainda que esses pacientes não tiveram acesso aos serviços de saúde nos demais níveis ou 
foram excluídos destes. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Os profissionais, por sua vez, não educam os usuários de modo a fazê-los 
buscar os serviços de saúde adequados, contribuindo para a consolidação de uma cultura 
hospitalocêntrica na sociedade brasileira. Acreditamos que em conseqüência do serviço 
pouco satisfatório dos estabelecimentos do SUS, a população desenvolva representações 
sociais sobre o sistema e suas unidades que terminam por agravar mais ainda o seu 
funcionamento.  

A superlotação, a negligência, o atendimento desumano do HRTM estão 
presentes no conteúdo representacional dos entrevistados conforme mostra nossos 
resultados. Estes são problemas presentes em grande parte dos hospitais do SUS, 
principalmente nos Estados mais pobres. Num estudo realizado por Gomes (2008) num 

 
 

FIGURA 1 Categorias construídas a partir de palavras obtidas em associação livre para o estímulo-indutor “Hospital Tarcísio 
Maia” em 17 entrevistas de usuários do HRTM. Os círculos delimitam as categorias. O expoente ao lado de cada 
palavra indica de qual categoria esta se constitui em elemento principal  
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hospital cearense, ela encontrou que, na visão do paciente internado num hospital público 
em Fortaleza, a experiência [do internamento] é marcada pelo sofrimento, desprezo e 
estigmatização: "Das 225 experiências distintas sobre a vivência hospitalar narradas por 
nossos informantes, a maioria 188 (83,6%)dos acontecimentos significaram 'desprezo' e 
'humilhação'. Em menor freqüência, 37 (16,4%) das vivências na instituição foram 
considerados 'zelosas'”. Esse atendimento "desumano" contribui também para a formação 
de uma representação social negativa, o que pode interferir na relação usuário-serviço, já 
que o vínculo se estabelece permeado por sentimentos negativos acerca do hospital, 
levando a um fracasso do serviço quanto ao seu objetivo, que é a melhora do estado de 
saúde do indivíduo e da população. Uma problema na relação serviço-usuário pode levar a 
uma baixa adesão do paciente ao tratamento preconizado, podendo trazer conseqüências 
graves para o paciente. Bagattoli (2000) cita em seu estudo: “baixa adesão ao tratamento 
contribui de forma importante para falha terapêutica, principalmente nas doenças infecto-
contagiosas e nas doenças crônicas”. Conforme Sano(2002) “essa não-adesão à terapia 
medicamentosa é responsável por 125.000 mortes ao ano, centenas a milhares de 
hospitalizações desnecessárias, perdas de dias de trabalho e ausência escolar”.  

Os resultados não evidenciam apenas conteúdos representacionais de 
conotações negativas sobre o HRTM. As expressões “saúde”, “responsabilidade”, 
“ética”, “compromiso”, “hospital referência da região”, “muito bom”, ressaltam a sua 
importância como o hospital de referência para a região Oeste do estado potiguar. As 
qualidades do hospital também aparecem na categoria “atendimento oferecido” nos 
elementos “profissionais qualificados”, “ UTI” e “ Centro Cirúrgico”. No entanto, esta 
categoria é composta também por expressões de conteúdo semântico negativo, como 
“ruim”, “negligência”, “desumano”e  “demora”. Assim, mais uma vez, a qualidade do 
conteúdo oferecido aparece como conteúdo representacional acerca do hospital. 

Na categoria “infra-estrutura”, percebe-se dois componentes semânticos 
principais: os recursos materiais e humanos do hospital, representados, respectivamente, 
pelas expressões “leito”, “cadeira de rodas”, “centro cirúrgico”, “UTI” e “assistente 
social”, “enfermeiro”. Ainda destacam-se nessa categoria os elementos representacionais 
“falta de material”, “falta de médico”, “ingerência”, “deficiência”, “superlotação”, 
“más condições de trabalho”. Isso mostra que os entrevistados reconhecem o problema 
estrutural/organizacional por que passa o HRTM, a exemplo do que ocorre em outros 
hospitais públicos brasileiros. Sobre estas questões, Gomes (2008) comenta: “A 
deterioração física do ambiente hospitalar é percebida como um ato de desprezo pessoal. É 
o leito quebrado, o colchão desgastado, o banheiro sujo, os equipamentos avariados que 
causam sofrimento, sentimentos de abandono e rejeição no paciente e em sua família". 
 
CONCLUSÕES 

 
  A análise dos resultados parciais aqui discutidos sugere que a relação 
usuário-HRTM tem corroborado no desenvolvimento de conteúdos representacionais com 
conotação predominantemente negativa sobre este hospital. No entanto, as categorias 
apresentadas neste artigo devem ser consideradas transitórias, visto que a pesquisa ainda 
não foi concluída. 
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RESUMO 
 

As fosfatases são hidrolases amplamente distribuídas nos seres vivos que utilizam 
como substratos os fosfomonoésteres. Estas enzimas são divididas em três grupos principais: 
as fosfatases alcalinas, fosfatases ácidas e as proteínas fosfatases, esta classe de proteínas 
desfosforila radicais fosfato ligados à tirosina. Uma das famílias de proteínas fosfatases de 
maior importância é a proteína tirosina fosfatase de baixa massa molecular (PTP-BMr) e a 
fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP) por desempenharem papel importante no 
controle da proliferação e diferenciação celular. Alguns estudos indicam alterações dos 
valores dessas enzimas em pacientes com câncer. O presente estudo avaliou alteracões na 
atividade enzimática da fosfatase total (FT), PTP-BMr e TRAP no soro de pacientes com 
neoplásia prostática e mamária.  Os títulos das enzimas fosfatases ácidas totais (FT), TRAP e 
de PTP-BMr foram quantificadas segundo GRANJEIRO et al., 1997. Os resultados 
mostraram aumento da atividade enzimática das FT, PTP-BMr e TRAP em pacientes 
oncológicos, quando comparados com o grupo controle. Além disso, foi observado uma 
redução na atividade das fosfatases ácidas totais na presença de potenciais inibidores de ciclo 
celular. É possível concluir que as proteínas fosfatases são claramente moduladas em 
processos neoplásicos e que poderão ser utilizadas como marcadores oncológicos para 
seguimento do tratamento do paciente com câncer de mama e próstata. e utilizar esses dados 
para prognóstico e monitoramento do tratamento do paciente. 
 
Palavras-Chave: fosfatase ácida; neoplasia maligna; marcadores, prognóstico. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ciclo celular, nas células somáticas, é o processo pelo qual uma célula duplica seu 
material genético e o distribui igualmente para duas células-filhas. Ele é composto 
basicamente por 4 fases distintas: G1 (Gap), S (Síntese), G2 e M (Mitose). 

A fosforilação e desfosforilação de proteínas são fenômenos críticos na regulação de 
diversos processos biológicos, incluindo a proliferação e diferenciação celular. As proteínas 
tirosina quinase (PTK) e fosfatase (PTP) são mediadores essenciais nesse tipo de regulação, 
mantendo um nível estável de proteínas fosforiladas em tirosina, influenciando, deste modo, o 
estado funcional da célula e participando do controle da ativação, proliferação e diferenciação 
celular (GRANJEIRO11, 2001; HUNTER14, 1998). A regulação dinâmica do controle da 



 

 

proliferação celular necessita de um efeito recíproco entre PTKs e PTPs específicas para 
que se estabeleça o equilíbrio na atividade destas duas enzimas através de suas ações 
opostas (CHENGALVALA2 et al, 2001). 

As fosfatases são hidrolases que utilizam como substratos fosfomonoésteres. Estas 
são divididas em 3 grupos principais: fosfatases alcalinas, fosfatases ácidas e proteínas 
fosfatases. As fosfatases ácidas apresentam um pH ótimo para catálise em torno de 5,0. As 
fosfatases alcalinas apresentam um pH ótimo para catálise em torno de 9,0. Com base na 
função, estrutura, seqüência e especificidade, as fosfatases podem ser agrupadas em dois 
grupos: proteínas serina/treonina fosfatases e proteínas tirosina fosfatases. Quanto ao peso 
molecular e inibidor classificam-se as fosfatases em: alta massa molecular e inibida por 
tartarato, intermediária massa molecular e inibida por fluoreto, baixa massa molecular e 
inibida por paracloromercuribenzoato (pCMB) (AOYAMA1 et al, 2003).  

As proteínas tirosina fosfatases (PTPs) são uma grande família de enzimas 
responsáveis pela hidrólise do fosfato ligado a resíduos de tirosina em proteínas. São 
estruturalmente diversas, incluindo a tipo citoplasmática e tipo receptor com a capacidade 
de transmitir sinais diretamente a enzimas de membrana e citoplasma, controlando diversos 
processos celulares. Com base na função, estrutura e seqüência, as proteínas tirosina 
fosfatases podem ser agrupadas em três famílias principais: proteínas tirosina fosfatases 
específicas; proteínas fosfatases com dupla especificidade e proteínas fosfatases de baixa 
massa molecular relativa. As proteínas tirosina fosfatase hidrolisam resíduos de tirosina e 
possuem um importante papel na regulação da proliferação celular, uma vez que a alta 
expressão desta enzima inibe a proliferação de células normais e transformadas 
(AOYAMA1 et al, 2003). A regulação das proteínas tirosina fosfatase ocorrem via controle 
redox, dependendo do estado de oxidação da cisteína do sítio ativo, estando ativa quando 
reduzida e inativa quando oxidada. Esta regulação é reversível (CHIARUGI7 et al, 2003).  

A proteína tirosina fosfatase específica apresentam alta massa 
molecular relativa, está envolvida na comunicação célula-
célula, transdução de sinal e no reconhecimento ou endereçamento do 
substrato. A tirosina fosfatase com dupla especificidade participa da regulação 
de sinais mitogênicos e desempenha um papel importante no 
controle do ciclo celular. As proteínas tirosina fosfatase de baixa massa 
molecular relativa (PTP-BMr) constituem uma classe de PTPs que compreende enzimas 
caracterizadas pela massa molecular reduzida de aproximadamente 18-20 KDa. As PTP-
BMr diferem das fosfatases ácidas clássicas pela inibição por vanadato, ao invés do 
tartarato, e pelo mecanismo catalítico (RAMPONI; STEFANI17, 1997). A PTP-BMr não 
possui uma distribuição específica para tecidos em particular (RAUGEI18 et al, 2002). O 
papel fenotípico mais relevante desta enzima foi o controle da propagação do sinal 
mitogênico disparado pelo fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) através da 
desfosforilação do receptor deste fator de crescimento,impedindo a transdução de sinais 
proliferativos, impossibilitando desta forma, a mitose induzida pelo PDGF (CHIARUGI8, 
2001). 

Alguns trabalhos publicados seguiram a vertente que a PTP-BMr possui a 
característica de ser um regulador negativo da proliferação celular (SOUZA21, 2005). A 
diminuição intensa na atividade PTP-BMr durante a proliferação celular parece ser 
necessária, como já demonstrado por CHIARUGI4 et al (1997), quando a superexpressão 
de um mutante inativo da PTP-BMr em células NIH-IR se relacionou à proliferação 
aumentada destas células em relação às células sem esta mutação, quando tratadas com 
insulina. TADDEI22 et al (2000), também chegaram a esta mesma conclusão do efeito 
negativo da PTP-BMr sobre o ciclo celular, adicionando a informação que este efeito se 
fez mais presente quando relacionado ao PDGF do que a insulina. CHIARUGI6 et al 



 

 

(1998) também observaram a diminuição da taxa de proliferação frente ao estímulo pela 
PTP-BMr, assim como RUGIERO19 et al (1993). FIASCHI9 et al (2001), ao avaliarem a 
relação entre densidade celular e os níveis de PTP-BMr verificaram que as culturas com 
baixa confluência, portanto em intensa atividade mitogênica, apresentaram níveis muito 
baixos de atividade PTP-BMr comparando-se com os confluentes. CHIARUGI3 et al 
(2002) propuseram a mesma idéia, mas em um experimento diferente, onde ao promover a 
superexpressão de um mutante inativo da PTP-BMr induziram um aumento intenso na 
duração e no pico de fosforilação nas células NIH-3T3 com conseqüente aumento de 
proliferação celular nestas células.   

A PTP-BMr é oxidada in vivo pelo estresse oxidativo exógeno, como o H2O2, sendo 
que sua atividade é reduzida simultaneamente à difusão de pequenas moléculas oxidantes 
para os compartimentos celulares, impedindo a desfosforilação do PDGFr (CHIARUGI8, 
2001). A inibição exercida pelas espécies reativas de oxigênio (ROS) nas PTPs ajuda a 
propagação da sinalização de receptores de tirosina quinase (RTKs); mediada pela 
fosforilação dos resíduos de tirosina em proteínas, geralmente associados, ao estímulo 
proliferativo, como durante o estímulo por fatores de crescimento como PDGF, fator de 
crescimento epidermal (EGF), fator de crescimento fibroblástico (FGF) e insulina 
(CHIARUGI3 et al, 2002). A PTP-BMr é inibida completamente pelo inibidor p-
hidroximercuribenzoato (pHMB) que é utilizado para medir atividade desta enzima. 

No grupo das fosfatases ácidas humanas, que possui 6 isoformas, encontra-se a 
fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP) que é isoforma tipo 5, a qual difere das 
outras por ser insensível ao tartarato e ao p-hidroximercuribenzoato (pCMB) (LAU15, 
1992). A TRAP é uma metalo-glicoproteína rica em manose, com cerca de 36 KDa, cujo 
pH ótimo para sua atividade encontra-se entre 4,9 e 6,0 (PRICE16 et al, 1995). É 
sintetizada por células diferenciadas do sistema monohistiocítico, sendo encontrada no 
plasma, placenta, macrófagos e leucócitos. Sua expressão mais significativa é nos 
osteoclastos (FUKUSHIMA10 et al, 1991), o que torna esta enzima um marcador muito 
utilizado para avaliação de reabsorção óssea. 

A regulação da atividade TRAP ocorre através da redução dos íons ferro no centro 
da enzima, sendo ativa quando reduzida e inativa quando oxidada (HALLEN13 et al, 1998). 
A atividade da TRAP deve ser regulada negativamente para o sucesso da proliferação 
celular. 

Tendo em vista o comportamento das fosfatases PTP-BMr e TRAP nas neoplasias, 
esse estudo objetiva descobrir o seu comportamento frente ao aumento da divisão celular e 
assim, usá-las como fatores prognósticos no tratamento do câncer, principalmente em 
neoplasias de mama e próstata, e marcadores oncológicos no seguimento desses pacientes. 
Além disso, a TRAP originada de osteoclastos tem sido proposta como marcador para 
reabsorção óssea, podendo ser utilizada para o diagnóstico ou acompanhamento da terapia 
de patologias carcinoma ósseo. Outro objetivo foi investigar um possível efeito inibitório 
sobre as fosfatases ácidas por ação da hidroquinona, substância extraída da planta nativa da 
caatinga Cordia leucocephala Moric, mais popularmente conhecida como “Maria-preta”. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (175/06). Os sujeitos da pesquisa são 
pacientes do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM) e do Hemocentro 
de Mossoró que comporam, respectivamente, o grupo dos caso e grupo controle. Os casos 
arrolados compreendem a 33 pacientes com diagnóstico de neoplasia prostática e 56 



 

 

pacientes com diagnóstico de neoplásia de mama. O controle foi constituído por 100 
indivíduos com idade de 60,1 ± 12,1 e sem histórico da doença.  

Todos participantes foram submetidos à aplicação do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Para cada indivíduo foi coletado 5ml de sangue periférico 
sendo submetido ao protocolo de extração de DNA e obtenção de soro e plasma, sendo 
armazenados em freezer a -20ºC. 

A atividade da fosfatase total (FAT) foi determinada como descrito por 
GRANJEIRO et al., 1997. Para um volume final de 1,5ml, a reação foi iniciada pela adição 
de 50µl de soro de cada paciente em 100mM de tampão acetato de sódio e 5mM do 
substrato p-nitrofenilfosfato. Para dosagem da PTP-BMr adicionou-se 1mM do inibidor p-
hidroximercuribenzoato (pHMB), responsável pela completa inibição desta enzima. A 
determinação da FAT no meio da reação contendo 1mM de pHMB e 5mM de tartarato 
permitiu a determinação da TRAP, corresponde à atividade residual.  A paralisação da 
reação ocorreu pela adição de NaOH 1,0M após incubação por 40 minutos a 37ºC. A 
medida de absorção foi realizada a 405nm.  

A medição da atividade enzimática das fosfatases ácidas resultante, após adicão da 
hidroquinona é feita por protocolo semelhante ao da obtecão da FT, diferindo apenas pela 
adicão da hidroquinna nas concentracões 5,0µg/ml, 1,0µg/ml e 0,5µg/ml. Para a 
solubilizacão da hidroquinona na solucão foi utilizada a substância DMSO. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A investigação da atividade enzimática das fosfatases na presença de diferentes 

inibidores em paciente sadio, revela uma diversidade de fosfatases ácidas presentes no soro 
(Fig. 1). O resultado mostra uma acentuada diminuição (60%) na atividade da fosfatase 
ácida total na presença do fluoreto e uma menor diminuição  (17%) na presença de pHMB. 
Os dados sugerem que há uma predominancia de enzimas fosfatases ácidas de médio peso 
molecular em pacientes sadios. Estes resultados estão de acordo com o estudo investigativo 
potenciais inibidores fosfatases plasmática realizado por GRANJEIRO12 (1994). 
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Figura 1. Efeito de potenciais inibidores sobre a atividade da fosfatase ácida em grupo 
controle. 

 
O processo de análise na diferenciação das fosfatases ácidas no soro de pacientes 

sadios revelou uma predominância da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP), 



 

 

correspondente a 70% da atividade de fosfatase total (Fig. 2). Essa enzima apresenta uma 
expressão mais significativa pelos osteoclastos, macrófagos e leucócitos (FUKUSHIMA10 
et al, 1991). A atividade da proteína PTP-MBr representou 17% da atividade da fosfatase 
ácida toal. 
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Figura 2. Perfil das atividades das enzimas específicas fosfatase total (FT), fosfatase 
ácida resistente ao tartarato (TRAP) e proteína fosfatase de baixo peso (PTP-MBr) 
em pacientes sadios. 

 
 
Quando comparamos a atividade enzimática da fosfatase ácida total entre os grupos 

caso e controle foi possível detectar um pequeno aumento da proteína fosfatase no grupo 
dos pacientes portadores de neoplaisa maligna (câncer de mama e próstata) (Fig. 3). 

 Uma possível justificativa seria o fato de que o estresse oxidativo gerado pelo 
processo inflamatório, tentando controlar a neoplasia, inibiria a ação das fosfatases ácidas 
o que contribui para propagação da sinalização de receptores de tirosina quinase, 
exacerbando ação da mesma (CHIARUGI3 et al, 2002). E na tentativa de obter a 
homeostasia da replicação do ciclo celular reduzindo ação das quinases, o organismo 
produziria mais fosfatase ácida agindo como um supressor da divisão celular.  
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Figura 3. Atividade específica da fosfatase total nos casos e controles. 
 
 
Quando passamos a investigar as subclasses de fosfatases nos diferentes casos 

diagnósticos, observamos em pacientes com neoplasia prostática, que a fosfatase resistente 
a tartarato (TRAP) apresentou um aumento de duas vezes a atividade encontrada no grupo 
controle, enquanto a PTP-MBr apresentou um aumento significativo de quatro vezes em 
relação aos pacientes controles (Fig. 4). Provavelmente, a elevação da TRAP no grupo de 
neoplasia prostática deve-se à freqüente ocorrência de metástase óssea nesse tipo de 
neoplasia. De acordo com PRICE16 et al (1995), a atividade TRAP aumentada já foi 
demonstrada no soro de pacientes com carcinomas ósseos. 
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Figura 4. Atividade específica de TRAP e PTP-BMr em pacientes com neoplasia 
prostática. 

 
Em pacientes com neoplasia de mama foi observado uma menor valor na relação 

TRAP e PTP-BMr, porém com valores menores do que os observados em neoplasia 
prostática (Fig. 5). 

 

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������0

0,1

0,2

0,3

FT TRAP PTP-BMr

40
5A

bs

 



 

 

Figura 5. Atividade específica de TRAP e PTP-BMr em pacientes com neoplasia de 
mama. 

 
A PTP-BMr encontra-se aumentada nos grupos caso quando comparada com o 

grupo controle. Isso é citado por AOYAMA1 et al (2003), o qual afirma que numa 
transformação oncogênica ou estimulação de fatores de crescimento, o nível de proteínas 
fosforiladas em resíduos de tirosina aumenta na célula, podendo levar a graves doenças, 
incluindo o câncer. 

Em trabalhos anteriores foi demonstrado que a PTP-BMr, que é supressora do ciclo 
celular, encontra-se mutada em células tumorais determinando a inativacão da mesma e 
consequentemente, possibilitando aumento da replicacão celular. CHIARUGI3 et al (2002) 
promoveram a superexpressão de um mutante inativo da PTP-BMr que induziu um 
aumento intenso na duração e no pico de fosforilação nas células NIH-3T3 com 
conseqüente aumento de proliferação celular nestas células.   

O aumento da atividade da PTP-BMr nos casos contrapoem-se à literatura citada 
acima que afirma que ocorre diminuicão ou inativacão da atividade da PTP-BMr na 
neoplasia. Uma possível explicacão para isso seria a de que a PTP-BMr não teria sua 
funcão alterada para clivar o fosfato do p-nitrofenilfosfato, apesar de não conseguir 
desfosforilar o receptor do PDGF e assim, permitindo a ligacão dele ao PDGF que resulta 
no aumento da replicacão celular. 

Em relação a investigação de potenciais inibidores para as fosfatases ácidas, foi 
observado uma redução de 32% na atividade da fosfatase ácida total (FAT) na presença de 
uma hidroquinona purificada de Cordia leucocephala Moric na concentração de 5,0µg/ml 
(Fig. 6), sugerindo ser a hidroquinona um possível fármaco na interupção da proliferação 
celular.  
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Figura 6. Efeito da hidroquinona sobre a atividade da fosfatase ácida total. 

  
 
CONCLUSÕES 
 
 As atividades das fosfatases FT, TRAP e PTP-BMr estão aumentadas nos casos 
quando comparada aos controle, logo elas podem ser usadas como marcadores oncológicos 
na determinação do prognóstico da patologia do paciente e no seguimento do tratamento 
do mesmo. Além disso, a TRAP pode ser usada como indicador de metástase óssea nos 



 

 

pacientes com neoplasia de mama e próstata. A hidroquinona pode ser um possível 
fármaco usado na terapia anti-neoplásica. 
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RESUMO  
 
Objetivou-se relacionar o limiar ventilatório e a freqüência cardíaca de escolares em 
cicloergômetro no semi-árido nordestino. A pesquisa descritiva corte transversal tendo a 
amostra 30 escolares do sexo masculino (5o ao 9o ano da Escola Estadual José de Freitas 
Nobre – Mossoró/RN. Para a maturação sexual realizou-se a auto-avaliação dos pêlos 
pubianos observados na prancha de Tanner. A capacidade cardiorespiratória foi utilizada um 
Pneumotacógrafo (Ventilômetro) da marca Micromed e um cicloergômetro adotado o 
protocolo em bicicleta ergométrica de Balke modificado. Para freqüência cardíaca utilizou-se 
um freqüencímetro F150 da marca Polar. No tratamento estatístico aplicou-se o teste não-
paramétrico de normalidade, Shapiro-Wilk utilizando-se  o teste de Hipótese  Anova one way 
combinado ao teste Post Hoc de Tukey para os testes paramétricos e  para os não-
paramétricos utilizou-se o teste de Wilcoxonman a um  nível de significância de p < 0,05. 
Como resultados obtivemos para o VO2 Limiar: P2(38,18+9,48), P3(48,11+12,08), 
P4(49,49+8,94);  VO2 Previstos: P2(62,51+0,71), P3(62,02+0,43), P4(61,53+0,71); VO2 
Obtido: P2(59,93+9,62), P3(62,02+0,43), P4(61,53+0,71); FC repouso: P2(119,40+10,33), 
P3(116,00+9,80), P4(105,00+15,89); FC limiar: P2(169,60+11,17), P3(174,60+11,56), 
P4(173,40+7,69); FC máxima: P2(187,80+10,17), P3(187,20+9,83), P4(188,70+11,04). 
Concluindo, com base nos dados do Limiar ventilatório e da freqüência cardíaca, 
provavelmente crianças em estágio maturacional próximo do estirão de crescimento 
apresentam melhores resultados quando comparados com crianças menos maturadas sendo a 
ação hormonal (em especial a testosterona) nesta fase do desenvolvimento infantil um dos 
fatores determinantes para melhores ajustes fisiológicos no sentido de melhora da eficiência e 
tolerância ao exercício. 
 
Palavras Chaves: Capacidade cardiorrespiratória; maturação sexual; adolescentes.



 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
Avanço tecnológico, alimentação, políticas públicas e práticas de atividades físicas 

diárias demonstram influência sobre alguns índices no desenvolvimento infantil, e, estas 
podem variar regionalmente. O Brasil é um país de dimensões continentais e de diversidades, 
culturais, econômicas e sociais de grande influência nos hábitos e comportamentos de suas 
várias regiões, tais diferenças certamente influenciam aspectos motores no desenvolvimento 
dos escolares, torna-se importante se levar em consideração estas características regionais e 
avaliar e prescrever intervenções em jovens escolares (Mec, 1997.; Jacinto-Rego, Bruch et al., 
2008). 

Outro aspecto que interfere de maneira importante sobre o comportamento e 
desenvolvimento motor, e, as possíveis intervenções das práticas motoras em jovens é a 
maturação que segundo a literatura é de grande importância, pois junto com outros 
indicadores de crescimento e atividades físicas, tornam-se dados importantes e referendados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) incentivando pesquisas epidemiológicas nos países em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos (Malina e Bouchard, 2002; Malina, Cumming, Kontos et al., 2005). 

A importância de se averiguar o comportamento das variáveis de aptidão física 
relacionadas à saúde, o comportamento motor e os efeitos da maturação sexual que marcam as 
mudanças físicas e biológicas durante a puberdade, são fundamentais para agregar 
informações sobre o desenvolvimento do jovem, aliado a isto as características genéticas 
próprias do indivíduo, aspectos socioeconômicos e nutricionais (Collins e Harper, 1974; Jost-
Relyveld, Ollivier et al., 1985; Pearson, Naughton et al., 2006). 

A fase pubertária compreende três estágios da classificação, segundo Tanner, os 
estágios II, III e IV. Seria plausível pensar que poderiam existir diferenças que iriam 
modificar o perfil da aptidão física dentro de um grupo de uma determinada idade 
cronológica, algumas crianças podem ter vantagem ou desvantagem nos testes devido ao 
estado maturacional, independente de outros fatores. 

Neste enfoque, as crianças e adolescentes, tornam-se a população mais visada para 
desenvolver o perfil destas informações, sendo a escola um campo de pesquisa para promover 
um bom desenvolvimento das habilidades básicas do movimento e trabalhando as crianças 
para que as mesmas possam adquirir hábitos saudáveis, e que mais tarde possam incorporar ao 
seu estilo de vida tomando rumos diferentes e de participação em várias atividades diárias 
tornando-se sujeitos ativos para o resto de suas vidas (Medeiros, 2005). 

Com o olhar nestas diferenças maturacionais aliadas as diferenças regionais quanto ao 
desenvolvimento motor de jovens escolares, Medeiros em estudo no Rio Grande do Norte, 
observou o comportamento de variáveis genotípicas e fenotípicas influenciadas pela 
maturação de jovens escolares e sua repercurssão no desenvolvimento motor destes jovens 
(Medeiros, 2005). 

Dentre as variáveis de aptidão física relacionada à saúde, as de trocas gasosas são 
fundamentais para a compreensão dos mecanismos de limitação ao exercício, porque este 
requer uma resposta cardiopulmonar integrada para atender ao aumento das necessidades 
metabólicas do músculo para realizá-lo e entender como isto sofre interferência dos estágios 
maturacionais, é de grande valia nas intervenções de prescrição do exercício em jovens 
(Alonso, 2005; Matsudo, 2005; Robertson, Goss et al., 2005; Sawka, Burke et al., 2007; 
Tomkinson e Olds, 2007; Westhoff, Franke et al., 2007). 

Em crianças e adolescentes, nem sempre é possível determinar o VO2 máx através do 
tradicional platô de VO2, devido principalmente a aspectos maturacionais e dificuldades em se 
obter um esforço máximo. Dessa maneira, é recomendável a utilização de avaliação e 
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prescrição de atividades, utilizando modelos submáximos para atenuar tais dificuldades 
(Acevedo, Webb et al., 2006; Armstrong e Welsman, 2007). 

Por esta razão, este estudo objetivou relacionar o limiar ventilatório e a freqüência 
cardíaca de escolares em cicloergômetro no semi-árido Nordestino.  
 
 
METODOLOGIA 

 
 
A presente pesquisa caracterizou-se como sendo de corte transversal, cunho descritivo 

e tipologia desenvolvimental, e, delineamento comparativo (Thomas e Nelson, 2002). Este 
estudo está de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 196/96, do Comitê de Ética em pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, aprovados sob o protocolo de número 071/07. 

A população ficou constituída por escolares matriculados do 5o ao 9o ano do ensino 
fundamental da Escola José de Freitas Nobre – Mossoró/RN e a amostra composta por 30 
escolares do sexo masculino distribuído nos diferentes estágios (P2; n=10); (P3; n=10) e (P4; 
n=10). 

A Capacidade Cardiorespiratória (limiar, previsto e obtido) foi avaliada através da 
utilização de um Pneumotacógrafo (Ventilômetro) da marca Micromed e um Cicloergômetro 
adotando o protocolo em bicicleta ergométrica de Balke modificado. Iniciado com uma carga 
de 25 Watts (ou 0,5 kg ou 150 kg.m para uma rotação de 6 metros), e com velocidade de 50 
rpm, a cada um minuto, aumentando-se mais 25 watts, sucessivamente, até ser atingida a FC 
máxima do indivíduo. (Fernandes Filho, 2003). 

Para a avaliação da Freqüência Cardíaca, foi utilizado um freqüencímetro F150 da 
marca Polar, registrada com o indivíduo na posição sentada, 5 minutos antes do início do teste 
e a cada minuto a FC em função dos incrementos de carga de 25 Watts e registrado o último 
valor obtido referentes à freqüência cardíaca (em repouso, limiar e máxima) nos diferentes 
estágios maturacionais da puberdade.  

Para a Maturação Sexual, foi utilizada a Prancha de auto TANNER pelos níveis de 
maturação pilosos (Matsudo e Matsudo, 1991). 

Para o tratamento estatístico, no sentido de aumentar a potência dos resultados, aplicou-se 
o teste não-paramétrico de Normalidade, Shapiro-Wilk, no sentido de verificar o comportamento 
ajustado a uma Curva Normal (Gaussiana), utilizando-se o teste de Hipótese Anova one way 
combinado ao teste Post Hoc de Tukey para os testes paramétricos e para os não-paramétricos o 
teste de Wilcoxonman para um nível de significância de p < 0,05.  

 
 

RESULTADOS 
 
 
A seguir, para nossa discussão de resultados, apresentaremos os dados encontrados 

relacionados às variações nos diferentes estágios para o volume de oxigênio (limiar, previsto e 
obtido) e os valores referentes à freqüência cardíaca (em repouso, limiar e máxima) nos 
diferentes estágios maturacionais da puberdade.  

 
 
Tabela1.   Média, mediana e desvio padrão para o comportamento dos volumes de oxigênio 
(ml/ /kg-1) e freqüências cardíacas em diferentes Estágios Maturacionais. 
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O resultado do VO2 no momento do Limiar apresentou um aumento progressivo 

(expresso em ml./kg./min.-1) do seu valor conforme o estágio maturacional dos grupos, o que 
corrobora com a literatura (Alonso, 2005). Contudo, no teste de hipótese não houve diferença 
significativa para p < 0,05. 

O VO2 previsto apresentou distribuição dos resultados inversos ao do VO2 no limiar, 
ou seja, os indivíduos dos estágios maturacionais mais baixos obtiveram melhor VO2 previsto 
do que os indivíduos de maturação mais avançada, isto se deve provavelmente ao calculo do 
VO2 previsto que leva em consideração o peso do indivíduo, indicando que os testes previstos 
possuem interferências bastante significativas, quando observado em jovens em processo de 
crescimento. Para compreensão do fenômeno, devemos levar em consideração que os cálculos 
para atribuírem esses valores, utilizam a variável peso, o que segundo a literatura, na fase do 
estirão de crescimento há um rápido aumento de peso e estatura que dura cerca de dois anos, 
compreendida pela fase (P3) a (P4) de maturação, e ao final o jovem atinge sua maturidade 
sexual. Depois desse estirão os meninos ficam mais altos e mais fortes, conseqüentemente 
mais pesados. Portanto o individuo ter um peso elevado é fator que influencia na diminuição 
do VO2 previsto, pois o peso é inversamente proporcional a quantidade de O2 expirado em 
ml/min (Papalia e Olds, 1998; Papadimitriou, Stephanou et al., 2002; Papadimitriou, 2004). 
No entanto não foi encontrada diferença significativa entre os estágios para p < 0,05. 

Com relação ao VO2 obtido pelos indivíduos ao final do teste em cicloergômetro nos 
estágios maturacionais investigados, ocorreu novamente um aumento dos valores de acordo 
com a mudança de estágio maturacional. Analisando as médias, percebemos que o valor mais 
alto foi o encontrado no estágio P4. Todavia, ao observarem-se os valores do estágio P3 pela 
mediana percebe-se que a mudança de estágio maturacional acarretou num incremento de 
valores no VO2. Diferente do fenômeno do VO2 previsto no cicloergômetro, a variável peso 
tem menor interferência (Papalia e Olds, 1998; Papadimitriou, Stephanou et al., 2002; 
Papadimitriou, 2004). 
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A literatura atribui estes resultados ao fato de que nos estágios P3 e P4, provavelmente 
há uma ação hormonal maior (no caso, testosterona) uma vez que se aproximam do estirão de 
crescimento. Percebemos que o resultado do VO2 no estágio P2 é bem inferior aos resultados 
encontrados nos estágios seguintes. O estágio P4 só se apresenta menor do que o estágio P3 
quando consideramos o valor da mediana deste último, do contrário, seu resultado representa 
o maior valor para esta variável. Os resultados nesta variável entre os estágios de maturação 
estudados não foi observado diferença para o teste de hipótese estipulado p < 0,05 (Malina, 
1974; Alonso, 2005; Malina, Cumming, Morano et al., 2005). 

Pode-se evidenciar diminuição da FCr conforme o aumento do estágio maturacional. 
Explicado este fato através dos estudos pelo tamanho dos indivíduos, onde existe uma relação 
inversamente proporcional entre freqüência cardíaca e o volume da massa corporal total 
(Silva Dantas, 2004; Alonso, 2005). 

Os valores encontrados são considerados bem acima do normal para a condição de 
repouso que é de 60 a 80 BPM para indivíduos saudáveis, o que se deve ao fato da condição 
de excitabilidade da amostra em virtude do ambiente onde foram avaliados, apontando um 
aumento sensível na FCr que é um ajuste fisiológico inerente à vontade do indivíduo para o 
início da atividade a que vai se prestar (Onder, Vedova et al., 2006; Pieber, Crevenna et al., 
2006; Ogawa, Hayashi et al., 2007; Ota, Yasuda et al., 2007). 

Porém os resultados da FCr não apresentaram diferenças significativas entre os 
estágios. 

Em relação à FCL e FCM percebe-se que o valor em BPM dos indivíduos quando 
analisados nos diversos estágios de maturação, não apresentaram diferença significativa para 
p < 0,05. 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Com base nos dados do Limiar ventilatório e da freqüência cardíaca, podemos 
concluir que provavelmente crianças em estágios maturacionais próximos ao estirão de 
crescimento, apresentam melhores resultados quando comparados com crianças menos 
maturadas, sendo a ação hormonal (em especial a testosterona), nesta fase do 
desenvolvimento infantil, um dos fatores determinantes para melhores ajustes fisiológicos no 
sentido de melhora da eficiência e tolerância ao exercício. 

Sugerimos que mais estudos sejam realizados no sentido de avaliar a aptidão física, 
relacionando o limiar ventilatório com outros aspectos do desenvolvimento infantil tais como: 
estado nutricional e outros estágios maturacionais.  
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Resumo 

 Descrevemos o comportamento da velocidade de rotação das estrelas pobres em 
metais em diferentes estágios evolutivos. Os dados de rotação foram obtidos em diferentes 
fontes bibliográficas e ainda está sendo ampliada. Nossa amostra é composta por estrelas do 
campo e de aglomerado e abrangem desde a seqüência principal até o ramo horizontal (HB, 
do inglês, horizontal branch). Os primeiros resultados apresentam as estrelas pobres em 
metais como tendo basicamente baixas rotações ao longo de sua evolução. Entretanto 
observamos um comportamento diferente para as estrelas do ramo horizontal, onde as estrelas 
têm velocidades rotacionais que atingem até centenas de quilômetros por segundo, no caso 
das estrelas de aglomerados. Este trabalho representa o primeiro passo no sentido de estudar 
possíveis influências da velocidade de rotação na distribuição das estrelas pobres em metais 
ao longo do ramo horizontal, ou seja, a contribuição da rotação para o segundo parâmetro. 

Palavras-chave: estrelas pobres em metais; rotação estelar; ramo horizontal; evolução estelar 

Introdução 

 Está bem estabelecido que o número relativo de estrelas quentes e “frias” no HB é 
primeiramente função da metalicidade do aglomerado. Os aglomerados mais ricos em metais 
tendem a apresentar um número maior de estrelas “frias”, enquanto nos mais pobres em 
metais predominam as estrelas quentes. A metalicidade portanto influencia a distribuição das 
estrelas no HB, sendo denominada de “primeiro parâmetro”. Entretanto, aglomerados com 
praticamente a mesma metalicidade apresentam diferentes distribrições de estrelas “frias” e 
quentes no HB (van den Bergh, 1967; Sandage & Wilder, 1967; Harris, 2003). Isso evidencia 
que um outro fator (ou uma combinação de fatores) também contribui para a distribuição das 
estrelas no HB (ver Fusi Pecci & Bellazzini, 1997; Rood, Whitney & D´Cruz, 1997). Este 
outro fator é chamado de “segundo parâmetro” e sua natureza física é desconhecida. 
Características como idade do aglomerado, abundância de hélio, dinâmica estelar e 
binaridade, interação com uma companheira planetária, dentre outros, já foram considerados 
(ex., Lee et al., 1987, 1988, 1990; Sarajedini & King, 1989; Fusi Pecci et al., 1993; Buonanno 
et al., 1997; Soker & Harpaz, 2001; Recio-Blanco et al., 2006). O problema, entretanto, ainda 
motiva muitos debates. 

 

                                                 

   



 

 

A questão do segundo parâmetro é muito complexa, pois envolve anomalias de 
comportamento das estrelas do HB não explicadas satisfatoriamente. Entre essas anomalias 
podemos citar: a presença de gaps fotométricos no HB (Sosin et al., 1997; Ferraro et al., 
1998); regiões do HB com estrelas “superluminosas” se comparadas às previsões teóricas 
(Grundahl et al., 1999); gravidades significativamente mais baixas do que o esperado 
(Moehler et al., 1995), além de estrelas com elevadas abundância de metal e baixa abundância 
de hélio (Glaspey et al., 1989; Moehler et al., 1999). Contudo, o mais surpreendente é a 
presença de estrelas com altas rotações no HB. As rotações elevadas são particularmente 
difíceis de explicar se forem consideradas as perdas de momentum angular do estágio 
evolutivo anterior, o de gigante vermelha. A lei de Skumanich, para a idade típica dos 
aglomerados globulares (~ 100 anos), prever uma velocidade de rotação da ordem de 10km/s 
no estágio de gigante vermelha. As observações dão apoio a essa previsão (de Medeiros et al., 
2006; Carney et al., 2003, 2007). 

 A rotação é um indicador estelar fundamental para a Astrofísica, pois está relacionada 
com diversos fenômenos físicos que têm lugar nas estrelas. Dentre esses fenômenos podemos 
citar a mistura convectiva, a perda de massa e a geração de campos magnéticos. A rotação 
influencia diretamente os processos de mistura que alteram as características fotométricas das 
estrelas. A quantidade de dados de rotação para estrelas pobres em metais aumentou 
consideravelmente desde os trabalhos pioneiros de R. Peterson, na década de oitenta, 
principalmente devido ao avanço tecnológico dos instrumentos de observação. Trabalhos 
realizados por grupos de pesquisa como Kinman et al. (2000), Behr, Cohen & McCarthy 
(2000a), Recio-Blanco et al. (2002), Carney  et al. (2003), Behr (2003b) e de Medeiros et al. 
(2006) já disponibilizaram grande quantidade de velocidades de rotação de estrelas pobres em 
metais. Entretanto a rotação estelar tem sido muito pouco considerada nos estudos com o 
objetivo de caracterizar populações estelares. Embora diversos trabalhos apontem para uma 
conexão entre a rotação e a distribuição das estrelas do ramo horizontal (ex. Peterson 1985a, 
1985b; Peterson et al., 1995; Sweigart, 1999; Moehler, Sweigart & Catelan, 1999; Behr et al., 
2000a, 2000b; Recio-Blanco et al., 2002; Behr, 2003a), esta conexão ainda não foi 
estabelecida. 

 Ao longo das duas últimas décadas, diferentes trabalhos tentaram caracterizar a 
velocidade de rotação das estrelas pobres em metais (ex., Peterson, 1983; Peterson, 1985a, 
1985b; Peterson, et al. 1995; Cohen & McCarthy, 1997; Behr et al., 2000a, 2000b; Kinman et 
al., 2000; Behr 2003a, 2003b; Carney et al., 2003, Carney et al., 2008; Recio–Blanco et al., 
2002; de Medeiros et al., 2006). Embora tenham dado importantes contribuições para o tema, 
esses trabalhos não apresentaram um estudo completo do comportamento da velocidade de 
rotação ao longo da evolução estelar, estando limitados sempre a uma única região do 
diagrama H-R. Um estudo completo do comportamento da velocidade rotacional das estrelas 
pobres em metais, em diferentes estágios evolutivos é importante para estabelecer o 
comportamento da rotação a medida que a estrela evolui. Abaixo, apresentamos os primeiros 
resultados de nossa pesquisa, que constituem os primeiros esforços no sentido de estabelecer 
o comportamento da velocidade de rotação das estrelas pobres em metais, de aglomerados 
globulares e do campo, ao longo de sua evolução, desde a seqüência principal até o ramo 
horizontal. 

Metodologia 

 Inicialmente foi feita a coleta de dados de velocidade de rotação de estrelas pobres em 
metais. As estrelas foram separadas em dois grupos: estrelas do campo e estrelas de 
aglomerados globulares. Essa amostra não é definitiva e ainda está sendo ampliada. A 



 

 

amostra está sendo aumentada tanto mediante pesquisa na literatura, no sentido de ampliar ao 
máximo o número de estrelas pobres em metais com rotação conhecida, quanto pelo cálculo 
de novas rotações pelos trabalhos de colaboração UERN-UFRN, além do cálculo de 
parâmetros físicos das estrelas com rotação conhecida. Até o presente momento, nossa 
amostra total conta com 469 estrelas e as principais fontes de dados de rotação utilizadas 
estão listadas na tabela abaixo. 

FONTE MEIO ESTELAR 

Behr, 2003a Campo 

Behr, 2003b Aglomerado 

Carney et al., 2003 Campo 

de Medeiros, 2006 Campo 

Kinman et al., 2000  Campo 

Peterson et al., 1995 Aglomerado 

Recio-Blanco et al., 2004 Aglomerado 

Carney et al., 2008 Campo 

  

 A amostra foi trabalhada no sentido de homogeneizar unidades e representação 
numérica das grandezas. Em seguida, os dados foram agrupados em uma tabela contendo 
rotação e, sempre que possível, os seguintes parâmetros físicos: temperatura efetiva, 
metalicidade, magnitude visual absoluta e gravidade. Abaixo, apresentamos um extrato de 
nossa base de dados. 

IDENT. 
vsin i 

(km/s) 

Teff 

(K) 
Mv 

log g 

(cm/s2) 
[Fe/H] 

M15-218 13.00 8090 ... 3.9 ... 

M15-788 7.00 8016 ... 3.9 ... 

HD16456 15.00 7700 ... 2.8 -1.5 

HD19445 10.00 5911 ... 4.3 -1.6 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

 



 

 

 Utilizamos apenas as estrelas da amostra total com metalicidades conhecidas e 
reconhecidamente não binárias. Para as estrelas ainda sem metalicidade calculada está sendo 
elaborado um programa computacional para calcular esse parâmetro físico, a partir de dados 
fotométricos coletados na Base de Dados Estelares de Estrasburgo.  

 A amostra selecionada para este trabalho foi constituída de 293 estrelas, dividida em 
diferentes estágios evolutivos, de modo que contamos com 42 estrelas na seqüência principal, 
105 estrelas no ramo das gigantes e 146 estrelas no HB.  A partir da base de dados foram 
confeccionados diagramas relacionando as velocidades rotacionais, com cada parâmetro 
estelar, para identificar o comportamento da rotação, a medida que a estrela evolui. Os 
principais resultados são apresentados e discutidos abaixo. É importante salientar que por 
terem sido coletadas de diferentes fontes, as quais utilizaram diferentes métodos de medidas 
de parâmetros, não temos uma amostra homogênea e isso deve ser levado em consideração na 
análise dos resultados. 

Resultados e Discussão: 

 Os resultados aqui discutidos são derivados de uma primeira análise dos dados 
disponíveis e podem não representar a interpretação em definitivo da pesquisa quando 
finalizada. Testes ainda serão feitos e a amostra ampliada, seja pela obtenção de novas 
rotações, seja pelo cálculo de parâmetros físicos das estrelas com velocidades rotacionais já 
conhecidas (ex. metalicidade, gravidade e temperatura efetiva).   

 As figuras 1 e 2 apresentam o comportamento da velocidade de rotação com a 
temperatura efetiva para estrelas de aglomerados e do campo, respectivamente.  A primeira 
característica importante que se observa nas figuras é que as rotações das estrelas de campo se 
comportam diferentemente das rotações das estrelas de aglomerados. Enquanto na primeira 
distribuição encontramos rotações que chegam até centenas de quilômetros por segundo, as 
velocidades rotacionais das estrelas do campo não ultrapassam os 50km/s. Esse resultado 
indica que as estrelas do campo tendem a girar mais lentamente do que as estrelas de 
aglomerados. A diferença entre as duas distribuições se torna mais acentuada na medida em 
que se segue para regiões do diagrama HR com temperaturas mais elevadas, ou seja, a medida 
que a estrela evolui. Tal característica  pode indicar que o ambiente em que a estrela se 
encontra influencia sua rotação.  Este resultado, entretanto, não pode ser tomado como 
definitivo, em virtude da limitação no número de estrelas da amostra. Para estabelecer mais 
firmemente esse resultado, será necessário a realização de  testes estatísticos para avaliar a 
confiabilidade dos dados, além de um teste de completeza da amostra em magnitude, para 
estabelecer exatamente seu limite de validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1: Estrelas de aglomerado.              Figura 2: Estrelas do campo. 

 A figura 3 mostra as estrelas do campo no diagrama HR, segregadas por intervalos de 
velocidade de rotação. As diferenças nas velocidades rotacionais é indicada pelo diâmetro dos 
círculos, que mudam de tamanho a cada 10km/s de variação. Observamos que as estrelas 
pobres em metais que apresentam baixos valores de rotação, tipicamente vsin i menor do que 
10km/s estão localizadas em todos os estágios evolutivos, da  seqüência principal e ramo 
horizontal. A incidência de altas velocidades de rotação, no entanto, ocorrem apenas no ramo 
horizontal. Notamos ainda que as altas velocidades não estão distribuídas de forma uniforme 
sobre o HB. As velocidades de rotação maiores do que 20km/s estão restritas a região com 
temperatura menores do que 11.500K (log Teff  =  4,1). Este resultado sugere que, pelo menos 
no HB, existe uma relação entre a a velocidade de rotação estelar e a temperatura efetiva das 
estrelas pobres em metais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Estrelas do Campo.                      Figura 4:  Estrelas de aglomerado. 

 Este comportamento da distribuição das velocidades de rotação das estrelas do campo, 
pode ser entendido considerando que as estrelas com temperaturas maiores que 11.500K estão 



 

 

localizadas depois do Grundahl Jump (Grundahl et al., 1999). Nesta região, as estrelas estão 
sobre fortes pressões radiativas, levitação radiativa de elementos mais leves e precipitação 
gravitacional dos elementos mais pesados. Os elevados gradientes de elementos químicos no 
interior estelar, causado pela precipitação gravitacional podem inibir o transporte de 
momentum angular para a superfície estelar, fazendo com que as estrelas apresentem baixas 
rotações após atravessarem esta região (Sills e Pinsonneault, 2000). Além disso, após esta 
região os ventos estelares se tornam extremamente fortes, resultando em elevadas perdas de 
massa da estrela, o que diminui o seu momentum angular e conseqüentemente desacelera sua 
rotação (ver Willson, 2000).  

 A figura 4 é análoga à figura 3, porém, para as estrelas de aglomerado. Como na figura 
3, chama a atenção primeiramente o fato de que as estrelas com alta rotação estarem 
concentradas ao longo do ramo horizontal. Entretanto, observamos também a incidências de 
rotações elevadas na seqüência principal. As elevadas rotações na seqüência principal é 
compreensível pelo fato dessas estrelas ainda não terem passado pelo processo de expansão 
no ramo das gigantes e não terem sofrido perdas de massa, que ocorre mais intensamente 
nesta região e além dela. Uma outra diferença, entre as figuras 3 e 4 é o fato de apresentarem 
diferenças significativas na distribuição das estrelas ao longo do HB. Com efeito, para as 
estrelas de aglomerado, as velocidades de rotação elevadas também ocorrem além do 
Grundahl Jump. Esse comportamento pode indicar que o ambiente está influenciando as 
estrelas de forma a contribuir para que elas preservem sua rotação além  do Grundahl Jump, 
ou as estrelas de aglomerados podem dispor de uma fonte de momentum angular externa, ou 
ainda de um mecanismo de dragagem do momentum angular interno mais eficiente (Peterson, 
1983). Na atual fase desse trabalho não podemos concluir ainda por uma dessas hipóteses, ou 
mesmo se existem outras mais prováveis, mas a tendência para a preservação da rotação nas 
estrelas de aglomerados globulares ao longo do HB é bastante clara. 

Conclusões: 

 Apresentamos os primeiros resultados de nosso estudo que se propõe a investigar a 
relação entre velocidade de rotação e o segundo parâmetro. Nessa fase estabelecemos 
qualitativamente o comportamento da velocidade de rotação das estrelas do campo e de 
aglomerados pobres em metais. Observamos que as estrelas de aglomerados tendem a mostrar 
rotações mais altas do que as rotações das estrelas do campo e que a diferença é acentuada a 
medida que a temperatura aumenta, ou seja, a medida que as estrelas evoluem. Enquanto as 
estrelas do campo não apresentam rotações maiores que 50km/s, as estrelas de aglomerados 
podem ter rotações que chegam a centenas de quilômetros por segundo. Mostramos também 
que a maioria das estrelas com rotações elevadas estão concentradas no HB. As distribuições 
das alta rotações ao longo do HB são diferentes para as estrelas do campo e de aglomerados. 
Enquanto nas primeiras  o  Grundahl Jump é um marco do final das altas rotações, para as 
segundas, essa região não parece ser importante. Embora nossa base de dados ainda não esteja 
completa, e não tenham sido realizados ainda teste estatísticos, as tendências observadas para 
o comportamento das velocidades de rotação das estrelas pobres em metais, tanto do campo, 
quanto de aglomerados, foi qualitativamente estabelecido. 
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Resumo 
 
 Oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda 
química de oxigênio (DQO) foram utilizados como parâmetros para avaliar o nível de 
poluição da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, localizada no Estado do Rio Grande do 
Norte/Brasil. Foram realizadas quatro coletas de água, de agosto/2007 a maio/2008, o que 
permitiu identificar os locais mais críticos em poluição. As menores concentrações de OD 
foram obtidas em regiões que recebem grandes aportes de esgotos não tratados e que são 
desenvolvidas atividades de subsistência, como agricultura e pecuária. Em relação aos 
valores das demandas de oxigênio, os valores da DQO foram sempre superiores aos da DBO, 
sendo que para a maioria dos pontos a relação DQO/DBO foi muito superior a 2, indicando 
contaminação, também, por compostos não biodegradáveis. Os resultados mostram, ainda, 
que quase todos o pontos apresentaram DQO acima de 20 mg L-1, indicando presença de 
excesso de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados.  
 
Palavras-chave: OD, DBO, DQO. 
 
Introdução 
 
 A água é essencial à vida. Se preocupar pela água, é se preocupar pela vida. Essa 
evidência tem colocado a água na agenda de prioridades de qualquer país1. O Brasil não é 
uma exceção. Pelo contrário, nosso país tem produzido uma das legislações mais avançadas 
para a gestão de seus recursos hídricos, como forma de garantir disponibilidade de água em 
quantidade e, principalmente, em qualidade2. Há, portanto, um instrumento legal para agir a 
favor da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, nosso entorno geográfico mais próximo.  

Localizado na região oeste potiguar, o rio Apodi/Mossoró nasce na serra da queimada, 
em Luiz Gomes, e deságua no Oceano Atlântico, na cidade de Areia Branca. Sua bacia é a 
segunda maior do estado, ocupando uma área de 14.271 Km2, o que corresponde a 26,8% do 
território estadual3. Nos vários momentos de desenvolvimento econômico pelos quais tem 
passado a região por ele banhada, a mesma tem sido de importância imponderável.  

Por outro lado, as riquezas naturais da região estimularam a implantação de empresas 
dos mais diversos setores na região, levando os municípios a um crescimento demográfico e 
econômico notável. Entretanto, o elevado crescimento, em um curto espaço de tempo, sem 
que o poder público ampliasse os serviços de esgoto e coleta de lixo, na proporção necessária, 
trouxe como conseqüência a poluição do rio Apodi/Mossoró. Além da poluição causada pelo 
avanço da urbanização desordenada, com conseqüente lançamento de resíduos sólidos e 
efluentes domésticos, sem qualquer tratamento prévio, há uma crescente demanda de solo 
para o cultivo, uso indiscriminado de agrotóxicos e extensas atividades petrolíferas, salineiras 
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e de carcinicultura, provocando degradação do solo e lançamento de efluentes nas águas do 
rio, contribuindo para a sua contaminação. Enfim, o oeste potiguar tem sido ocupado sem 
levar em conta o seu quadro natural, quanto às potencialidades e fragilidades de seu principal 
ecossistema aquático. Atualmente, em quase toda a extensão do rio ocorrem sérios problemas 
de agressão ao meio ambiente, diminuindo e em alguns locais, inviabilizando o uso múltiplo 
de suas águas4. 

Diante da necessidade de conservação desse sistema aquático, faz-se necessário adotar 
medidas de recuperação e manejo, que demandam emprego maciço de capital e energia, sendo 
esses, dependentes do grau de degradação em que os mesmos se encontram. 

Dentre os parâmetros indicadores de poluição de um corpo aquático, o oxigênio 
dissolvido (OD), a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a demanda química de oxigênio 
(DQO) são indispensáveis5. O OD é o agente oxidante mais importante em águas naturais e a 
substância mais habitualmente oxidada pelo OD é a matéria orgânica de origem biológica, 
medida pela DBO. No entanto, existem muitos despejos de origem orgânica que não são 
biologicamente tratáveis (inseticidas, por exemplo), que quando lançados em cursos d’água 
causam mortandade de peixes, transferem gosto à água e causam efeitos estéticos 
(detergentes), além de outros problemas. A poluição causada por essas substâncias não 
provoca grande consumo de OD e, portanto, não causam depleção significativa de oxigênio 
(mas outros malefícios6) e a análise de DBO também não acusará valores significativos de 
consumo de oxigênio. Faz-se necessário, então, de outro teste que, além de medir a carga 
orgânica facilmente putrescível (biodegradável), meça também a matéria orgânica não 
biodegradável e, por vezes, causadora de outros tipos de poluição; a análise de DQO atende a 
esses objetivos. Assim, para que se possa estabelecer uma relação entre a DBO e a DQO, é 
preciso que ambos os parâmetros fiquem caracterizados em uma determinada amostra. 

Considerando que a poluição orgânica de um curso d’água pode ser avaliada pelo 
decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido e/ou pela concentração de matéria 
orgânica em termos de concentração de oxigênio necessário para oxidá-la e considerando, 
ainda, a riqueza hídrica dessa bacia para a região e a importância econômica, social e 
ecológica da implantação de projetos de recuperação e preservação ambiental na área, bem 
como a falta de estudos na área, torna-se imprescindível a realização desse estudo. 
 Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar a poluição orgânica na água do rio 
Apodi/Mossoró, através da determinação da concentração de OD e das demandas bioquímica 
e química de oxigênio. 
 
Metodologia 
 
 Entre os meses de agosto de 2007 e maio de 2008 foram realizadas quatro coletas. As 
amostras foram coletadas em 24 pontos, distribuídos por toda a extensão do rio e demarcados 
com GPS, conforme Quadro 1. O critério utilizado para a escolha dos pontos levou em conta 
os usos e a ocupação do solo para as atividades agrícolas, industriais e de urbanização. Em 
relação à freqüência de amostragem, foram realizadas coletas no período seco e chuvoso. 
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Quadro 1 - Coordenadas de localização dos pontos de coleta de amostras ambientais na bacia 
hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. 

Coordenadas   
 Ponto S W  Descrição dos pontos 

P1 6°22'8.00"   38°27'22.60" Região de nascentes (Luís Gomes). 

P2 6°22'11.00" 38°26'6.00" Região de nascentes (Luís Gomes). 

P3 6°14'50.00" 38°14'54.00" Entre Riacho de Santana e Rafael Fernandes.   

P4 6° 8'50.00" 38°11'35.00" Barragem de Pau dos Ferros. 

P5 06º 06' 25.4" 38º 12' 13.8" Região central de Pau dos Ferros. 

P6 05º 53' 04.3" 37º 58' 50.4" Ponte que interliga Umarizal a Itaú - afluente. 

P7 05º 45' 38.4" 37º 48' 07.9" Montante da barragem de Santa Cruz (Apodi). 

P8 5°45'52.12" 37°47'41.47" Jusante da barragem de Santa Cruz (Apodi). 

P9 05º 40' 05.8" 37º 47' 35.6" Lagoa de Apodi. 

P10 05º 27' 40.6" 37º 31' 23.3" Entrada de Governador Dix-Sept Rosado. 

P11 05º 26' 09.3" 37º 30' 31.9" Saída de Governador Dix-Sept Rosado. 

P12 05º 13' 08.1" 37º 21' 45.4" Montante da barragem de Genésio (Mossoró) - LP*. 

 
P13 5°12'22.64"   37°21'1.84" 

Jusante da estrada de ferro, antes das pontes do Alto 
da Conceição/Alto de São Manoel (Mossoró) - LP*. 

P14 
5°12'16.61"  37°20'22.66" 

Montante da Passagem molhada, no Alto de São Manoel 
(Mossoró) - Canal Dix-Huit Rosado. 

 
P15 05º 12' 10.6" 37º 20' 13.5" 

Ponte próxima ao Flávio’s Restaurante (Mossoró) - Canal Dix-
Huit Rosado. 

 
P16 05º 11' 59.0" 37º 20' 19.8" 

Ponte próxima a Concessionária Honda (Mossoró) - Canal de 
Tricotomização. 

P17 05º 11' 42.1" 37º 20' 25.3" Barragem próxima ao Colégio Geo (Mossoró) – LP*. 

P18 05º 11' 43.6" 37º 19' 44.2" Ponte 1 da Avenida Leste-Oeste (Mossoró) – LP*.  

P19 05º 10' 36.1" 37º 19' 45.7" Montante da barragem de Barrocas (Mossoró) – LP*. 

P20 05º 09' 21.0" 37º 17' 09.2" Montante da barragem de Passagem de Pedras (Mossoró) – LP*.  

P21 05º 10' 05.3" 37º 14' 19.5" Ponte do Rio do Carmo – Afluente. 

P22 5° 7'35.07"   37°16'5.37" Jusante da região de carcinicultura (Grossos).  

P23 04º 58' 45.8" 37º 08' 54.9" Porto de Grossos. 

P24 04º 57' 20.1" 37º 08' 11.8" Porto de Areia Branca 

  
 A determinação do OD foi realizada in loco, utilizando um medidor multiparamétrico 
portátil modelo 5 STAR, de marca ORION. 
  Em relação à DBO, as amostras coletadas foram refrigeradas e levadas ao laboratório, 
onde foram realizadas as análises em um prazo inferior a oito horas após a respectiva coleta. 
Utilizando-se frascos específicos para este tipo de análise, as amostras foram diluídas com 
água de diluição (mistura de água deionizada saturada de oxigênio, soluções de cloreto 
férrico, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e tampão de fosfato, sendo que para cada 1,0 L 
de água utiliza-se 1,0 mL de cada reagente citado). Para cada ponto foram utilizados dois 
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frascos, um para a análise imediata (frasco 1) e outro para ser incubado à 20°C (frasco 2). No 
frasco 1, foram adicionados 2,0 mL das soluções de iodeto de potássio alcalino, sulfato 
manganoso, ácido sulfúrico e amido solúvel, na respectiva ordem, e sempre descartando o 
excesso após cada adição. Transferiu-se a mistura para um erlemeyer e titulou-se com uma 
solução padrão de tiossulfato de sódio 0,02 N. Após cinco dias repetiu-se o mesmo 
procedimento para o frasco 2. A DBO5 foi determinada pela diferença entre a quantidade de 
OD nos frasco 1 e 2. 

 Para as análises de DQO, as amostras coletadas foram refrigeradas e conservadas em 
1,0 mL de ácido sulfúrico. Em frascos apropriados foram adicionados 3,5 mL de solução 
reagente (ácido sulfúrico e sulfato de prata), 1,5 mL de solução digestora (dicromato de 
potássio, ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio) e 2,0 mL de amostra, na respectiva ordem. Em 
seguida, os mesmos foram tampados e levados a um bloco digestor, onde foram aquecidos a 
uma temperatura de 150°C por um período de duas horas. Após a digestão, com as amostras 
já a temperatura ambiente, levou-se os frascos para fazer a leitura em um espectrômetro 
molecular, num comprimento de onda de 600 nm e utilizando-se o método da curva de 
calibração. As análises de DQO foram realizadas em triplicata e utilizando-se um 
Espectrômetro UV-Visível, modelo UV-mini, marca SHIMADZU. 
  Todas as metodologias de análise utilizadas encontram-se descritas no Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater7, os reagentes utilizados foram de 
grau de pureza analítica e todas as soluções foram preparadas com água deionizada. 
 
Resultados e Discussão 
 

 Avaliando-se as concentrações de OD, representadas na Figura 1, pode-se observar 
que, no geral, os menores valores foram obtidos em regiões que recebem grandes aportes de 
esgotos não tratados, tais como nos maiores centros urbanos da bacia: Pau dos Ferros (Ponto 
5), Apodi (Ponto 9) e Mossoró (Pontos 14 a 17) e nas proximidades das áreas em que são 
desenvolvidas algumas atividades de subsistência, como agricultura e pecuária, onde, 
provavelmente, há um grande consumo de oxigênio por microrganismos aeróbios, durante o 
processo de decomposição da matéria orgânica presente. 
 Pode-se observar, também, que os valores variaram bastante, de 0,0 a 20,3 mg L-1. 
Um dos fatores que pode ter contribuído, significativamente, para esta discrepância é a 
variação de temperatura, que é um fator importante para o processo fotossintético. Um ponto 
de amostragem que representa bem este comportamento é o Ponto 5, onde se espera 
encontrar uma concentração de OD bem baixa. Porém, como mostra o Quadro 2, durante a 
primeira coleta foi obtido uma concentração de OD de 0,7 mg L-1 enquanto durante a 
segunda foi de 14,38 mg L-1. Para o primeiro caso, foi observado que durante a coleta a água 
apresentava-se muito turva, impedindo o processo de fotossíntese, enquanto que durante a 
segunda coleta observou-se um aspecto verde e limoso, formando uma camada de lodo em 
sua superfície, o que pode ter causado um aumento na liberação de oxigênio devido à 
fotossíntese. O mês de novembro se refere a um período em que a intensidade da radiação 
solar é enorme, a temperatura é bem mais elevada e o processo de evaporação da água do rio 
é muito grande, reduzindo, em muito, seu volume e aumentando apreciavelmente o processo 
de fotossíntese pelas algas. Esse comportamento é tão intenso que chega a superar a perca de 
oxigênio pelo aumento da temperatura.  
 
Quadro 2 – Variação da concentração de OD com a temperatura da água do rio 
Apodi/Mossoró, durante as coletas de amostras de água. 

Coletas no Ponto 5 Horário T da água (ºC) OD (mg L-1) 
Agosto/2007 15:35 25,5 0,70 
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Novembro/2007 14:30 37,8 14,4 
Fevereiro/2007 14:30 26,7 5,58 

Maio/2008 13:20 30,1 6,38 
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*Os pontos 1, nas três primeiras coletas, e 6, na segunda, encontravam-se secos no momento da coleta. 
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Figura 1 - Gráficos de concentração de OD, em mg L-1, nos vários pontos de amostragem, ao 
longo do Rio Apodi/Mossoró, durante as 4 coletas. A) agosto/2007; B) novembro/2007; C) 
fevereiro/2008 e D) maio/2008.  

Em relação aos valores das demandas de oxigênio, como era de se esperar os valores 
da DQO foram sempre superiores aos da DBO, sendo que para a maioria dos pontos a 
relação DQO/DBO foi superior a 2, indicando contaminação, também, por compostos não 
biodegradáveis. 

Os resultados mostram, ainda, que quase todos o pontos apresentaram DQO acima de 
20 mg L-1 (cerca de 75% na primeira coleta, Figura 2A; 100% na segunda, Figura 2B; 90% 
na terceira, Figura 2C, e 100% na quarta, Figura 2D), indicando serem locais que recebem 
excesso de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados8. Novamente se destacam os 
pontos localizados próximos aos maiores centros urbanos da bacia.  

Com relação à Legislação Brasileira, a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, classifica os rios em classes, de acordo 
com o uso de suas águas. Porém, o Rio Apodi/Mossoró ainda não apresenta nenhuma 
classificação.  

Considerando esse corpo aquático como sendo de Classe 2, segundo essa resolução, o 
valor máximo permitido para a DBO seria de 10 mg L-1. De acordo com os dados obtidos, 
mais de 50% dos pontos encontravam-se impactados negativamente durante a primeira coleta 
(Figura 2A); 60% na segunda (Figura 2B); 10% na terceira (Figura 2C) e na quarta não foi 
detectado nenhum ponto com valor acima do limite permitido (Figura 2D). O aumento na 
DBO entre a 1ª e a 2ª coleta se deve ao fato das mesmas terem sido realizadas durante o 
período de estiagem, favorecendo o processo de pré-concentração. A redução destes teores na 
3ª coleta pode estar relacionada à ocorrência das primeiras chuvas da estação que, devido ao 
aumento no volume de água do rio, há diluição dos compostos nele dissolvidos. E, 
finalmente, os resultados da quarta coleta foram diferenciados das demais e não apresentaram 
uma distribuição espacial regular. Provavelmente devido às fortes chuvas que ocorreram em 
toda a região, provocando enchentes em muitos locais, de modo que muitos contaminantes 
podem ter sido carreados de áreas impactadas, adjacentes ao rio, para o leito do mesmo.  

Conforme observações realizadas in loco, os pontos mais impactados são 
caracterizados pela presença de atividades agrícolas, de criação de animais nas suas margens, 
de oficinas mecânicas e postos de lavagem de carros e pela presença de atividades de 
carcinicultura e salineira. É comum visualizar, também, a presença de grande quantidade de 
macrófitas aquáticas (aguapés) nos pontos localizados nos maiores centros urbanos da região. 
Essas plantas são bioindicadoras da presença de matéria orgânica decomposta e de processo 
de eutrofização do rio. 
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Figura 1 - Gráficos dos valores de DBO e DQO, em mg L-1, nos vários pontos de 
amostragem, ao longo do Rio Apodi/Mossoró, durante as 4 coletas. A) agosto/2007; 
B) novembro/2007; C) fevereiro/2008 e D) maio/2008. 
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Conclusão 
 
 Considerando que a poluição orgânica de um curso de água pode ser avaliada pelo 
decréscimo da concentração de OD e/ou pela concentração de matéria orgânica em termos de 
concentração de oxigênio necessário para oxidá-la, os resultados mostram uma significativa 
contribuição de origem antrópica, com conseqüências negativas para a sustentabilidade desse 
ecossistema.  
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Resumo 
 
 O referente trabalho tem como principal objetivo fabricar e analisar o Biodiesel a 
partir dos óleos de mamona e pinhão manso. Os óleos foram obtidos por extração a quente, 
extração a frio e comprados no comércio.  A reação do biodiesel foi realizada tanto por via 
etílica como por via metílica, com a utilização do Iodo sublimado como catalisador. Os 
resultados obtidos em todos os casos foram satisfatórios. Mas as propriedades físico-químicas 
do biodiesel estão fora do padrão permitido pela CEN/TC. 
 
Palavras-chave: Óleo de mamona, óleo de pinhão manso, biodiesel e Iodo sublimado. 
 
Introdução 
 

Em 1973 estourou uma crise do petróleo, gerada pela descoberta da importância que o 
petróleo tem para a humanidade e que é um bem não-renovável e um dia vai acabar. Foi então 
que o preço do barril de petróleo elevou e chegou a custar 300% acima do custo normal. Essa 
crise representou um verdadeiro marco na história energética do Planeta, pois o homem 
passou a valorizar as energias, posicionando-as em destaque com relação aos bens de sua 
convivência. 

O biodiesel surgiu como uma alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. O 
processo para a transformação do óleo vegetal em biodiesel é denominado transesterificação, 
o qual produz também glicerina que deve ser separada do ester. A transesterificação pode ser 
conduzida na presença de catalisadores ácidos, básicos e enzimáticos, simples ou complexos. 
Dentre os catalisadores ácidos, o ácido sulfúrico é o mais utilizado; ainda que sua velocidade 
de reação seja considerada muito lenta se comparada com a catálise básica. Embora mais 
rápida que a ácida, a básica apresenta grande sensibilidade a água e a ácidos graxos livres, que 
presentes em pequenas quantidades, consomem o catalisador e levam à formação de sabões. A 
utilização de enzimas como catalisador apresenta muitas vantagens em relação às outras 
catalises homogêneas, entretanto apresenta altos cultos, impossibilitando até o momento o seu 
uso.2 ( PARENTE, E.J.S). 

Há também a catalise heterogênea, no qual se tem grande interesse, devido à 
eliminação da reação de saponificação, e a facilidade em recuperar e reutilizar o catalisador na 
reação.3 

O processo de transesterificação (vide fig. 1) pode ser feito via etílica ou via metílica. 
O metanol é mais freqüentemente utilizado por razões de natureza física e química (cadeia 



 

 
 

curta e polaridade). Contudo, o etanol está se tornando mais popular, pois ele é renovável e 
muito menos tóxico que o metanol. O tipo de catalisador, as condições da reação e a 
concentração de impurezas numa reação de transesterificação determinam o caminho que a 
reação segue. A transesterificação etílica é significativamente mais complexa que a metílica. 4 

 

 
O biodiesel pode ser usado em carros e qualquer outro veículo com motor diesel. 

Fabricado a partir de fontes renováveis, é um combustível que emite menos poluentes que o 
diesel. Ele pode ser usado puro ou em misturas com o diesel mineral em motores diesel sem 
necessidade de adaptações deste, pelo fato de possuir propriedades físico-químicas 
semelhantes .1 No Brasil há muitas terras cultiváveis que podem produzir uma enorme 
variedade de oleaginosas, principalmente nos solos menos produtivos, com um baixo custo de 
produção. Outras vantagens do biodiesel são:  

-O biodiesel é um ótimo lubrificante e pode aumentar a vida útil do motor; 
-O biodiesel tem risco de explosão baixo. Ele precisa de uma fonte de calor acima de 

150 graus Celsius para explodir.  
-O seu uso como combustível proporciona ganho ambiental para todo o planeta, pois 

colabora para diminuir a poluição e o efeito estufa; 
-ele vai gerar emprego e renda para o campo.  
No entanto para garantir essas vantagens é necessária a produção de biodiesel de 

qualidade. Para garantir esta qualidade são realizadas análises das suas propriedades físico-
químicas e das matérias primas usadas na sua síntese. 

Neste trabalho sintetizou-se biodiesel a partir de matérias-prima obtidas na região NE. 
 
Metodologia 
 
a- Obtenção dos óleos de mamona e pinhão manso 

Inicialmente, as sementes de mamona das cidades de Luis Gomes-RN e Martins-RN e 
de pinhão manso de Patú-RN e Garanhuns-Pe, foram lavadas e feita à escolha dos melhores 
grãos, em seguida foram secas na estufa durante 24 horas a 80 ± 5 ºC. 

A extração do óleo foi feita por processos a frio e a quente via solvente.  
O processo a frio é realizado por prensagem usando uma prensa hidráulica, da marca 

RIBEIRO 15 TON a qual foi adaptado um sistema de filtro para limpeza do óleo.  
O método utilizado para a obtenção do óleo a quente foi a extração com solvente. 

Neste as amostras foram trituradas e postas pequenos saches feitos com papel de filtros, onde 
foram extraídas em aparelho Soxhlet com hexano em refluxo durante 6 hs. 
b- Aquisição dos outros óleos 
Os óleos de dendê e de andiroba utilizados nas reações-testes, foram adquiridos no comércio 
local. 
 



 

 
 

c) Preparação Padrão do Biodiesel 
 

Pesa-se 100 g de óleo e 1,268 g de Iodo sublimado. A estes reagentes mistura-se 310 
mL de álcool etílico em um balão de fundo redondo de 1000 mL. Monta-se o sistema de 
refluxo, onde o balão que contem a reação é aquecido em banho-maria de óleo de soja e 
reage-se por no máximo de 30 horas.      
 Após esse tempo, a mistura é esfriada  e colocada em um roto evaporador à pressão 
reduzida para que se retire o excesso de solvente presente. Então é separada a fase orgânica e 
a mistura lavada com uma solução saturada de tiossulfato de sódio, para a remoção do Iodo 
ainda presente.  
 Coloca-se sulfato de sódio anidro e deixe descansar por 10 minutos, para a remoção da 
água. Em seguida, filtra-se o produto já sem água. E evapora-se novamente a fase orgânica no 
roto evaporador.  
Obs.: 3 a 4 espátulas de Na2SO4 ou MgSO4 anidro são suficientes para remoção a H2O.  
Para um melhor resultado, coloque o produto final da reação no roto evaporador em um balão 
de fundo redondo menor e anteriormente tarado, para se ter uma idéia do rendimento da 
reação. 
Após o biodiesel pronto realizaram-se as análises físico-químicas do biodiesel.  
d- realização das analises. 
 As amostras de óleo e de biodiesel foram caracterizadas e analisadas seguindo normas 
ou processos padrões indicados na literatura. O óleo de mamona extraído a frio, e os biodiesel 
metílicos e etílicos foram caracterizados por ressonância de RMN 1H, RMN 13C  e 
espectrofotometria de FTIR no Departamento de química da UFMS.  Todas as outras analises 
foram feitas no laboratório de físico-química do DQ da UERN. 
 
Resultados e Discussões 
 
Primeira Parte: Biodiesel sintetizado a partir do óleo de mamona obtido das sementes 
das cidades de Luiz Gomes-RN e Martins-RN. 
 

Foi feito um estudo sistemático da velocidade da reação, usando a técnica de 
cromatografia de camada delgada para se ter uma idéia do tempo previsto para terminar a 
reação. A análise foi feita de 6 em 6 horas, sendo usado cromatoplacas de sílica-gel, usando 
como eluentes: éter de petróleo/éter etílico/ácido acético na proporção, 90:10:1. 
Observamos que apesar da CCD, não apresentar um resultado quantitativo, foi possível obter 
a estimativa do tempo final da reação, como sendo de 30 horas.  O rendimento da reação 
levando em consideração a massa inicial de óleo de 100 g foi de 93 %. Para a rota metilica, 
sendo que este era visualmente mais claro.  Para o biodiesel obtido via rota etílica o 
rendimento foi de 73%, sendo o mesmo visualmente mais escuro que o metilico. 
 
Caracterização do Biodiesel 
Os espectros de RMN 1H, RMN 13C e DEPT 135º foram obtidos em espectrômetro Bruker 
DPX 300. Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em aparelho Bomem MB-
SÉRIES Modelo 100, com Transformada de Fourier, filme líquido em janela de NaCl (4000 a 
600 cm-1). 
As análises espectrométricas de Infravermelho e de ressonância magnética nuclear de prótons 
apresentaram o seguinte resultado: 



 

 
 

 
Espectro de Infravermelho do óleo de mamona 

 
Espectro de Infravermelho dos Ésteres metilicos (Biodiesel) 
 

 
Espectro de RMN 1H do óleo de mamona 



 

 
 

 
 
Espectro de RMN 1H dos Ésteres Metilicos 

 
 
Espectro de RMN 1H dos Ésteres etílicos 
 
 

Os resultados de Infravermelho apresenta uma banda de absorção em 1747 cm, 
característica de ésteres confirmando a obtenção do biodiesel.  
Os resultados de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons apresentam um pico em 3,6 
ppm, característico de – OMe para os biodieseis sintetizados com metanol e apresentam um 
tripleto em 2,3 ppm e um quarteto em 4,1 ppm,característicos de – Me e –CH2, 
respectivamente para o biodiesel sintetizado com etanol.  

A determinação da conversão a biodiesel foi feita por espectroscopia de RMN de 1H. 
A metodologia adotada foi baseada nos trabalhos de Knothe5 e Meher6 utilizando metanol, a 
qual foi adaptada também para o uso com etanol. Os cálculos de conversão foram efetuados 
pela relação das áreas referentes aos sinais dos hidrogênios e comparação com os quatro 
hidrogênios glicéricos remanescentes do triglicerideo, os quais se encontram deslocados na 
região de 4,0 a 4,4 ppm . Os resultados com os óleos extraídos das sementes de mamona  
foram de 93 % de conversão para a rota metilica e 73 % para a rota etílica.   
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Não observou-se diferenças significativas nos biodiesel preparados das sementes das cidades 
de Luis Gomes-RN e Martins-RN. 
 
Tabela 1: Propriedades físico-químicas obtidas do Biodiesel sintetizado com óleo de extração 
a quente com solvente. 
 
Municípios/ 
Propriedades 
 

Visco 
sidade 
(Cst) 

Densi 
dade 
(Kg/L) 

Tensão 
Superficial 
(mN/m) 

Ponto    
de 
Fulgor 
(°C) 

Ponto de 
Combustão 
(°C) 

H2O e 
Sedimentos 
(%) 

Acidez 
(mg/KOH) 

Índice de 
cinzas 
sulfatadas 

Altitude 
(m) 

Luis Gomes 71,2 944,2 45,2 216,0 223,5 0,0 4,80 0,0120 636 
Martins 75,31 945 34,06 216,3 224,3 0,0 4,57 0,0195 703 
ASTM - - - ≥ 100 - 0,05 0,8  - 
CEN/TC 3,5 a 5 

cst 
860 a 
900 

 ≥ 100 - 0,05 0,8  - 

 
Tabela 2: Propriedades físico-químicas obtidas do Biodiesel sintetizado com óleo de extração 
a frio. 
 
Municípios/ 
Propriedades 
 

Visco 
sidade 
(Cst) 

Densi 
dade 
(Kg/L) 

Tensão 
Superficial 
(mN/m) 

Ponto    
de 
Fulgor 
(°C) 

Ponto de 
Combustão 
(°C) 

H2O e 
Sedimentos 
(%) 

Acidez 
(mg/KOH) 

Índice de 
cinzas 
sulfatadas 

Altitude 
(m) 

Luis Gomes 123,2 791,4 21,6 220,0 226,6 0,0 5,63 0,0084 636 
Martins 60,64 942 33,96 209,25 216 0,0 5,36 0,0162 703 
ASTM - - - ≥ 100 - 0,05 0,8  - 
CEN/TC 3,5 a 5 

cst 
860 a 
900 

 ≥ 100 - 0,05 0,8  - 

 
 
 
 

 
Segunda Parte: Biodiesel a partir do óleo de pinhão manso7 obtido das sementes das 
cidades de Patu-RN e Garanhuns-Pe. 

As reações aconteceram sem maiores problemas, a caracterização e as analises das 
propriedades físico-químicas estão em fase de conclusão e interpretação juntamente com os 
resultados de conversão. 

 
Terceira parte: Reações-testes de preparação do biodiesel a partir do óleo de mamona e 
do óleo e pinhão manso, usando os catalisadores: ácido niobico e trifenilfosfina 



 

 
 

 
* O catalisador heterogêneo comercial estudado foi o pentóxido de nióbio fornecido pela 
CBMM (HY-340) sob a forma de pó.8 
* O experimento realizado com o ácido niobico, no lugar de iodo sublimado apresentou 
resultados satisfatórios de acordo com a CCD e as amostras estão em fase de conclusão das 
análises. 
* O experimento realizado com trifenilfosfina no lugar de iodo sublimado, apresentou um 
tempo maior de reação e no momento a reação está em fase final dos experimentos para 
conclusão dos dados. As amostras estão sendo analisadas na UFMS. 
 
Quarta Parte: Biodiesel a partir do óleo de dendê9 e de andiroba.10 

 
Na impossibilidade temporária de realizar reações com o óleo obtido das sementes do pinhão 
manso, devido uma portaria do ministério da agricultura que proibiu a comercialização das 
sementes. Resolvemos testar a nossa metodologia com os óleos disponíveis no comercio, ou 
seja óleo de dendê e óleo de andiroba. 
 
Óleo de dendê: 
 
Utilizou-se o procedimento padrão que foi usado na preparação do biodiesel a partir do óleo 
de mamona, observamos que a conversão foi mais lenta e estamos estudando modificações no 
método para obter rendimentos satisfatórios.  
Para se obter o biodiesel foi feita uma hidrolise básica, usando Hidróxido de potássio em 
etanol absoluto e obtivemos os ácidos graxos em bons rendimentos. 
Realizamos a seguir uma reação de esterificação usando Iodo/metanol ou etanol para obter o 
biodiesel via duas etapas. 
 
Caracterização do Biodiesel a partir do óleo de dendê: 
 
- As amostras dos ácidos graxos foram enviadas para analises na UFMS. 
  
Óleo de Andiroba 
 

Utilizou-se o mesmo procedimento para obtenção do óleo do biodiesel a partir do óleo 
de mamona e obteve-se o biodiesel com bom rendimentos.  
As amostras foram enviadas para análise e caracterização das amostras pelas técnicas 
espectrométricas. 

Os rendimentos das reações foram satisfatórios, mas as propriedades físico-químicas 
apresentaram dados que estavam fora das especificações para o biodiesel, principalmente para 
o biodiesel preparado a partir do óleo de andiroba. Novas medidas serão realizadas para 
confirmar as dados obtidos nas reações-testes. 
 
Conclusão 
 
 Os resultados obtidos correspondem ao esperado no que diz respeito principalmente 
aos rendimentos do biodiesel de Mamona e Pinhão Manso, apesar de terem sido feitas em 
larga escala. Os testes com outros ácidos de Lewis não foram tão satisfatórios como o 
apresentado pelo Iodo sublimado. Como se pode ressaltar este método empregado no projeto 
é inovador e de autoria do grupo de pesquisa não havendo muita bibliografia sobre os 
mesmos. 
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COMPOSTOS DE FOSFATO DE CÁLCIO PARA SENSORES DE POLUIÇÃO 
José Maciel de França; Cícero Bosco Alves de Lima1 

 
                                     
  Resumo 
 O projeto consiste na preparação de compostos para sensores químicos utilizando fosfato 
de cálcio, hidróxido de tetrabutilamônio e a enzima polifenoloxidase. O fosfato foi devidamente 
preparado para receber estes dois compostos orgânicos, um de cada vez. Os efeitos produzidos 
após reações seqüenciais de adsorção foram analisados por UV-visível, infravermelho, TG e  
raios X. 
Palavras-chave: Polifenoloxidase; infravermelho; colóide. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A proteção ambiental vem adquirindo grande importância na sociedade contemporânea, que tem 

cobrado mecanismos rápidos e eficientes de controle dos processos de contaminação ambiental. Dentro 

deste contexto, é importante que se desenvolva novos e eficazes materiais e se conte com novas 

metodologias de determinação e quantificação dos diversos tipos de poluentes, com rapidez e 

seletividade, características encontradas, por exemplo, em biossensores. 1-3 

                 Um número considerável de poluentes orgânicos, que encontram-se largamente distribuídos 

no meio ambiente, possuem estrutura fenólica. Fenóis e seus derivados, como clorofenóis e compostos 

aromáticos relacionados, são conhecidos devido a sua elevada toxidade e por serem compostos comuns 

em efluentes industriais. Muitos destes compostos possuem efeitos tóxicos em animais e plantas, pois 

facilmente penetram pela pele e membranas celulares, determinando um amplo espectro de 

genotoxidade, mutagenicidade e efeitos hepatóxicos, além de afetarem as velocidades das reações 

biocatalizadas nos processos de respiração e fotossíntese.    

         Deste modo, atualmente existe um consenso universal a respeito da necessidade de monitorar 

continuamente o teor de contaminantes químicos nos cursos de águas naturais e nos inúmeros efluentes 

industriais descarregados nestes recursos hídricos.4-5 

As análises tanto do fenol como de espécies fenólicas podem ser realizadas, principalmente, por meio 

de métodos espectrofotométricos e cromatográficos. Entretanto, estas técnicas não permitem, 

facilmente um monitoramento contínuo “on site”, pois são caras e lentas. A necessidade de métodos 

analíticos mais versáteis para o monitoramento ambiental tem estimulado a produção de uma variedade 

de métodos analíticos. Os biossensores revelam grandes perspectivas quanto a sua utilização no 

monitoramento “on  line”, rápido. Fosfatos e fosfonatos inorgânicos lamelares são excelentes materiais 

hospedeiros para a imobilização de proteínas e enzimas; são ótimos trocadores iônicos e são capazes de 



ligar-se a uma variedade de íons metálicos e a cátions orgânicos nas regiões lamelares. A investigação 

da afinidade, organização e atividade de enzimas e do potencial a baixas temperaturas com compostos 

fosfatos e fosfonatos de cálcio e zircônio ainda não foi estudada e por isso nos proporcionará a 

produção de um novo dispositivo analisador de poluição.6-9 O  projeto constituiu principalmente no 

estudo da enzima polifenoloxidase (PFO) do inhame com o fosfato de cálcio, não sendo possível o 

estudo com o fosfato de zircônio e com os fosfonatos de cálcio e zircônio, por falta desses reagentes.  

 

Metodologia 

As etapas envolvidas no processo são mostradas no fluxograma abaixo: 

                        
          
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 

As pesquisas com tecidos vegetais de um modo geral utilizam fenois como subtratos. Usamos 

neste trabalho o pirogalol. A polifenoloxidase (PFO) cataliza a oxidação de fenois pelo oxigênio 

molecular com produção de quinonas. como  mostrado pela  reação abaixo: 

              
                              Pirogalol      ½ O

2           Quinona + H2O 
                                                    PFO 

A quinona formada nessa reação polimeriza-se formando melanina 10-12. 

O inhame (alocassia macrorhiza) utilizado para preparar o extrato bruto foi proveniente da 

cidade de Mossoró-RN. Todos os reagentes foram de grau analítico. As medidas da atividade da 

enzima foram conduzidas usando um espectrofotômetro UV mini 1240 SHIMADZU. 

 
Obtenção do extrato bruto de polifenoloxidase (PFO)  
 
 Para preparar o extrato bruto de PFO, 100g de inhame foi homogemeizado em liquidificador 

Adição da 
polifenoloxidase 

1a Etapa 

 

2a Etapa 

Obtenção do 
Extrato  do inhame 

Análise de UV-visível 
(Atividade da PFO) 
Aa 

Medidas de pH 
IV, Raios X 

Diálise 
(Purificação) 

Método do Biureto  

Termogravimetria 

Adsorção  do  
TBA+OH- 

IV, Raios X Material Para 
Biossensor 



com 200 mL de tampão fosfato 0,1M, pH entre 6 e 8, contendo 10g de ácido ascórbico. Utilizou-se 

ácido ascórbico para diminuir a oxidação da enzima polifenol oxidase durante o processo. A seguir, o 

material foi filtrado e centrifugado a 6000 r.p.m, durante 60min. As soluções sobrenadantes foram 

armazenadas em refrigerador e utilizadas como fonte enzimática na construção de membranas para 

biossensor. 1-3 

Medidas de pH 
 
 A atividade da enzima foi determinada no intervalo de pH entre  6 e 8 usando 0,1 molL-1 de 

tampão fosfato e pirogalol (trifenol) como substrato.18,19 

 

Atividade da PFO 
 
 A atividade da enzima foi determinada pela medida de absorvância em λ=450nm, da melanina 

resultante da polimerização da quinona, formada após a reação entre 0,2mL da solução sobranadante e 

2,8 mL de solução 0,05M de pirogalol em tampão fosfato 0,1M (pH entre 6 e 8), a 250C. A atividade 

enzimática (At ,  U / mL) foi calculada a partir da curva de absorvância versus o tempo de  reação. 

                                                At = 1000 ∆abs 

                                                                              V x ∆t 
 
onde  V é o volume da solução resultante(enzima mais pirogalol) 3,0mL, ∆t é a variação do tempo da 

reação enzimática  e ∆abs  é a variação  da absorvância da solução da reação observada. Uma unidade 

de polifenoloxidase (U) é definida como a quantidade de enzima que causa um aumento de 0,001 na 

absorvância por min dentro das condições descritas.13-15 

 
 
 Diálise (purificação).  

A solução sobrenadante contendo a PFO é colocada dentro de um saco de material semi-

permeável, como o celofane (acetato de celulose). Quando o saco de diálise é imerso em tampão, as 

moléculas proteícas ficam  retidas,  enquanto as moléculas pequenas  ou íons atravessam a membrana 

de diálise. 

O saco de diálise contendo a mistura de proteína e moléculas pequenas é imerso em um volume grande 

de solução tampão (a) como a membrana semi-permeável permite a passagem apenas das moléculas 

pequenas, sua concentração dentro e fora do saco tende a se igualar (b). Após várias trocas de tampão, 

restam apenas as moléculas de proteínas dentro do saco de diálise(c). 

 
Método do biureto 
 



A proteína total das soluções sobrenadantes foi determinada pelo método do biureto.   

O Reagente Biureto é composto por 6,0 gL-1 de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O; Merck), 5,0 gL-

1 de iodeto de potássio (KI;Merck), 18,0 gL-1 de tartarato de sódio e potássio (KNaC4H4O6.4H2O; 

Merck), em 0,2 molL-1 de hidróxido de sódio (NaOH). A solução era preparada semanalmente, 

armazenada em frasco de polietileno e protegida da luz. Cada medida foi realizada tomando-se  6  

tubos de ensaio numerados  de 1 a 6. Foram adicionados aos tubos mililitros( mL) da solução padrão de 

polifenoloxidase 0,93 mgmL-1, água  e  reagente do biureto.  

Utilizou-se a equação seguinte para se calcular a concentração da amostra desconhecida:   

                                                       Ax=Ap  x 1 x Cx   
                                                             Cp 

Onde Ap= Absorvância do padrão; Ax= absorvância  da amostra desconhecida; Cp= 
Concentração da amostra padrão. Cx = concentração da amostra desconhecida. 

 

Síntese do fosfato de cálcio, CaP 

O fosfato de cálcio foi sintetizado adicionando-se lentamente uma solução diluída de cloreto de 

cálcio diidratado a uma solução de fosfato de fosfato de amônio bibásico e aquecida a 90oC. A 

suspensão formada permaneceu reagindo durante 1 h e em seguida o precipitado formado foi filtrado e 

depois foi aquecido acima de 150 oC por 12 h, para se  o fosfato de cálcio livre de amônia.  Curva 

termogravimétrica e diferencial do fosfato de cálcio. 

Intercalação no fosfato de cálcio (Ca(H2PO4).2H2O), CaP 

Uma suspensão coloidal foi preparada por adição no fosfato de cálcio de uma solução 0,5 M de 

hidróxido de tetrabutilamônio (TBA+OH), em água, para um pH constante igual a 7,00  

 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:   

 
Efeito do pH  
 

Os valores do pH  versus a atividade estão mostrados na Figura 1. Apenas um máximo em pH 

7,0 foi observado. Em geral a polifenoloxidase mostra a atividade próximo a este valor. 



 

Figura 1: Efeito do pH na atividade específica de PFO em extrato de inhame. Substrato: Pirogalol 
0,05M.   
 

A figura 2 mostra os valores das concentrações  (mg/mL) versus as absorbâncias. A 
concentração da amostra desconhecida Cx  foi aproximadamente igual 0,43 mg/ mL com uma 
absorvância Ax  igual a 0,156.  A concentração do padrão é igual a 0,93 mg/mL e absorvância do 
padrão foi 0,33.  

 
Figura 2: Concentração da PFO na amostra desconhecida. 
 
Raios X do fosfato do cálcio + enzima + TBA+ 
 
 O fosfato de cálcio é um sólido lamelar e comporta-se como um ácido e pode ser ativado 

através de reação com uma base. Quando se adiciona o hidróxido de tetrabutilamônio, (TBA+OH).72,74, 

uma base forte em forma iônica, os cátions TBA+ são forçados a intercalar através da reação de 

neutralização deste ácido fraco. O átomo de oxigênio ligado ao hidrogênio do ligante O2P(OH)2
- é 

destacado do átomo de cálcio, devido à hidrólise provocada  pela entrada dos grupos OH- do hidróxido, 

deixando deste modo as lamelas com cargas negativas. Neste processo, o sólido deve ter uma 

composição aproximada Ca(H2PO4)[TBA+)2PO4]. H2O, 74 sendo disperso em água e com formação de 

um colóide branco. Dentro do espaço lamelar, devido à presença dos cátions, ocorrerá uma maior 

separação das lamelas, provocadas, portanto, pelas repulsões eletrostáticas cátion-cátion. 
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 A distância interlamelar aumenta em relação à matriz original (fosfato de cálcio d= 611pm), 

quando se introduz o TBA+ no fosfato, passando-se para d=750 pm, referente ao plano (002), como 

pode ser visto na figura 3, mas observam-se picos intensos, indicando uma excelente cristalinidade do 

composto formado (fosfato de cálcio-TBAOH).  Observa-se a presença de grupos OH- e NH4
+ entre as 

lamelas. Não há, portanto, entrada integral do TBA+, já que este possui a distância aproximadamente de 

1000 pm. Porém, quando ao composto foi adicionado a suspensão enzimática de polifenoloxidase 

observou-se perda de cristalinidade, como pode ser visto na figura 4. 

                                   

10 20 30 40 50

(002)

2θ / grau

 

Figura 3: Difratograma de raios X do fosfato de cálcio após reação com hidróxido de tetrabutilamônio. 

(TBAOH). 
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Figura 4: Difratograma de raios X do fosfato de cálcio após reação com hidróxido de tetrabutilamônio. 

(TBAOH) mais polifenoloxidase. 

 

Espectroscopia na região do infravermelho 
 
 No espectro obtido na região do infravermelho do composto fosfato de cálcio com o hidróxido 
de tetrabutilamônio, mostrado na figura 5, é observada uma banda muito intensa e larga em 3404 cm-1, 
que é atribuída ao modo de estiramento vibracional de grupos OH- da TBA+ e de molécula coordenada 
à estrutura do fosfato de cálcio. Há presença de bandas em 1399 e 1335 que são referentes a grupos 
OH. Observa-se a presença de duas outras bandas em 2989 e 2866 cm-1, referentes à ligação N-H do 
grupo NH3. As bandas características do grupamento PO4

- são vistas em 1057 e 1025 cm-1 e ao 
estiramento simétrico da ligação P-O em 889 cm-1. No espectro mostrado na figura 6 constata-se, 



bandas de OH-, N-H, P-O e também, bandas relativas ao estiramento simétrico C-C do anel fenílico.    
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Figura 5: Espectro na região do infravermelho do fosfato de cálcio com hidróxido de tetrabutilamônio. 
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Figura 6: Espectro na região do infravermelho do fosfato de cálcio com hidróxido de tetrabutilamônio 
mais enzima. 
  
Ultravioleta-visível 

As lamelas do fosfato de cálcio (CaP)  foram utilizadas como suporte para a imobilização da 

polifenoloxidase (PFO) presente na solução sobrenadante. Esta adsorção de (CaP-monolamelas ), 

positivamente carregadas com a (PFO), foi monitorada por espectrofotometria UV-visível e 

verificamos pequena diferença com relação à solução original (enzima + tampão) . Este fato sugere que 

a adsorção ou incorporação não foi efetivada por inteiro, ou seja, não houve entrada de toda a TBA+, 

mas apenas de grupos OH- e de NH4
+.  

             Esta pesquisa será continuada e brevemente faremos a preparação do eletrodo com o material 

enzima-fosfato juntamente com outros componentes tais como, o glutaraldeido, o acetato de celulose 

(reciclado de filtros de cigarros usados) e o soro de albumina humana 1 % e determinaremos a 

concentração de substratos fenólicos presentes em água poluída. 

 
Termogravimetria (TG) 
 

A curva termogravimétrica do fosfato de cálcio com hidróxido de tetrabutilamônio (não 

mostrada no trabalho) apresenta perdas de massas constantes no intervalo de 50 a 250 oC, 

demonstrando que as lamelas do fosfato de cálcio ficaram instáveis e se decompõem facilmente quando 

se aumenta a temperatura.Também foram observadas perdas de massas referentes a saída do composto 



orgânico polifenoloxidase.  

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:*  
 
 Os resultados deste trabalho mostram que a enzima polifenoloxidase extraída do inhame 

apresenta uma atividade aproximadamente igual a 860 U/mg em solução tampão 0,1 M,pH 7. 

 Observamos a formação de uma solução coloidal esbranquiçada quando intercalamos TBA+OH- 

no fosfato de cálcio. 

 A enzima polifenoloxidase quando adsorvida pelas lamelas do fosfato de cálcio provoca a 

diminuição da cristalinidade do composto (fosfato de cálcio + TBAOH). 

  Pelo espectro de IV constatou-se que há enzima incorporada ao composto. 
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Resumo 
 
 Trabalhos fitoquímicos anteriormente realizados, já têm detectado a presença de 
iridóides no extrato dos frutos da planta Genipa Americana. Dentre esses compostos, a 
genipina pode ser utilizada como agente de reticulação na obtenção de biomaterias. A fim de 
se isolar a genipina, o extrato do fruto foi exposto a uma seqüência de etapas cromatográficas. 
Esferas de quitosana e de quitosana-dextrana também foram preparadas com a finalidade de 
servir como biomaterial modelo a ser usado no processo de reticulação química. Nesse 
trabalho, a genipina foi caracterizada por meio de espectroscopia UV-vis e as esferas de 
quitosana-dextrana foram caracterizadas por FTIR. 
 
Palavras-chave: genipina, cromatografia, quitosana, reticulação. 
 
Introdução 
  
 A Genipa americana L. (Rubiaceae), é uma árvore de grande porte encontrada nas 
regiões tropicais da América Central e do Sul, conhecida popularmente no Brasil como 
jenipapeiro, cujo fruto, o jenipapo, é utilizado na fabricação de doces e licores. O suco do 
jenipapo também tem sido usado no controle de plaquetas do sangue de pacientes que fazem 
quimioterapia e/ou radioterapia (Djerassi, 1960). Dados históricos também têm revelado o uso 
do fruto pelos indígenas para a pintura corporal. Isso se explica pela presença de uma 
substância, denominada genipina, que reage quando em contato com aminas primárias 
encontradas na pele, produzindo uma pigmentação azul (Megia, 2007; Yuan, 2007 e Paik, 
2001).  Já tem sido reportada pela literatura a presença de iridóides glicosilados no fruto do 
jenipapo (Paik, 2001). A genipina, cuja estrutura pode ser observada na Figura 1, apresenta 
atividade anticancerígena e tuberculostática, e ainda pode ser aplicada como agente 
reticulante em biomateriais aminados (Mi, 2005;  Paik, 2001 e Yuan, 2007). 
 A quitosana, que é uma amina obtida a partir da desacetilação alcalina da quitina, em 
que esta, por sua vez, é obtida a partir do exoesqueleto de crustáceos, apresenta propriedades 
biológicas relevantes como biodegradabilidade, biocompatibilidade, além de ser antifúngico e 
anticancerígeno, podendo ser utilizado na biomedicina (Ueda, 1991). A quitosana é 
tipicamente insolúvel em água, mas pode ser obtidas soluções em meios ácidos a partir da 
protonação dos grupos amino. Quando solubilizada, a quitosana faz interações 
intermoleculares entre-cadeias por meio de ligações de hidrogênio. A geleificação pode ser 
obtida pelo aumento da concentração do polímero ou pelo controle do pH da solução (Mi, 
2005 e Yuan, 2007).  Tanto a quitosana protonada, como também, a quitosana conjugada a 



 

 

outros polissacarídeos, proteínas e lipídeos  (Liu, 2005), ambas reticuladas por compostos 
iridóides como a genipina, vêm sendo bastante empregada na preparação de biomateriais. 

Esse trabalho tem por finalidade extrair, isolar e caracterizar a genipina a partir dos 
frutos da Genipa americana. Além disso, tem proposto a obtenção de esferas de quitosana-
dextrana para servir como biomaterial modelo, para, posteriormente, ser aplicado no processo 
de reticulação química usando a genipina como agente reticulante. 
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Figura 1: Estrutura da genipina 
 

 
Metodologia 
 
1 Materiais: 
 A quitosana (Polymar Ltda.) usada neste trabalho tinha um grau de desacetilação de 
cerca de 90 % e uma massa molar Mv ≈ 2,9 x 105 g mol-1. A dextrana T2000 recebida do 
Laboratory Separation Division, Suécia, tinha uma massa molar M ≈ 2,0 x 103 g mol-1. O 
hidróxido de sódio e todos os solventes utilizados neste trabalho foram usados como recebido. 
  
2 Extração e isolamento da genipina:  
 Os frutos verdes da espécie Genipa Americana foram coletados no município de 
Martins, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Um extrato etanóico (EtOH/H2O 46 
%) foi preparado utilizando 13,0 Kg do fruto triturado, o qual permaneceu em repouso 
durante 24 h, a temperatura ambiente. O extrato foi concentrado através de destilação em 
evaporador rotativo, sob vácuo. O concentrado foi secado por aquecimento em banho-maria e 
armazenado em ambiente refrigerado. Uma parcela do extrato (40,0 g) foi aplicado em uma 
coluna filtrante, utilizando a sílica como partículas de adsorção (Park, 2002). A seqüência de 
eluentes utilizada foi: hexano (Hex.), diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), acetato 
de etila/metanol (AcOEt/MeOH – 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 e 50:50), MeOH e água (H2O), 
de modo a ser obtido 10 frações (Masateru, 2005 e Djerassi, 1960). As frações obtidas foram 
monitoradas através da cromatografia em camada delgada, CCD. Foi observado, a partir do 
monitoramento utilizando uma amostra padrão de genipina, que a fração obtida a partir do 
AcOEt apresentava os glicosídeos iridóides de interesse. Foi necessário, portanto, preparar 
uma outra coluna filtrante, como pode ser observado na Figura 2, usando 160,0 g de extrato 
seco e os eluentes AcOEt e MeOH. Foram obtidas três frações de AcOEt: F0 (4,1478 g), F1 
(4,9057 g) e F2 (2,9575 g), e uma fração de MeOH, as quais foram novamente monitoradas,  
utilizando CCD. A fração F0 foi utilizada na cromatografia em coluna aberta de sílica, como 
pode ser observado na Figura 3, com um sistema de eluição DCM/MeOH/H2O na seguinte 
proporção 96,0:8,0:0,5. Foram obtidos a partir dessa coluna, 63 frações, as quais também 
foram monitoradas em CCD, utilizando novamente uma amostra padrão da genipina. O 
resultado desse monitoramento nos levou a reunir e obter as seguintes faixas de frações:  F1-3 
(207,1 mg), F4-10 (472,0 mg), F12-14 (597 mg), F15-19 (836,9 mg), F20-31 (762,2 mg) e 



 

 

F32-63 (388,3 mg). A fração F4-10 e F15-19 foram cromatografadas separadamente, em 
coluna aberta de sílica. 
 Para a fração F4-10, foi usado DCM/MeOH/H2O (93,0:6,5:0,5) como sistema de 
eluição. Nessa etapa foram obtidas 40 frações, posteriormente monitoradas e reunidas nas 
seguintes frações: F1-2 (19,8 mg), F3-7 (285,8 mg), F8-9 (150,3 mg) e F10 -22 (63,8 mg). A 
fração F3-7 foi recromatografada, obtendo as seguintes frações: F7-11 (53,4 mg), F12-15 
(57,7 mg), F17-20 (51,8 mg) e F21-37 (40 mg). A fração F17-20 foi analisada por 
cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC (modelo LC-10AT, Shimadzu Corporation), 
em que foram isoladas três substâncias F0 (1,2 mg), F1 (18,0 mg) e F3 (3,0 mg), monitoradas 
em CCD. 
 Para a fração F15-19, foi utilizado como eluente o sistema DCM/MeOH/H2O na 
proporção 96,0:3,7:0,3, obtendo 55 frações, as quais foram monitoradas em CCD, usando  
uma amostra padrão de genipina. A fração F19 foi aplicada no HPLC para análise do grau de 
 pureza e caracterização da genipina.  

                          Figura 2 – Coluna filtrante                                 Figura 3 – Coluna de eluição  
                                                

            
 
Fluxograma 1 – Etapas de preparação dos extratos dos frutos da Genipa americana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxograma 2 – Etapas para o isolamento da genipina. 
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Fluxograma 3 – Etapas para a o isolamento das frações F0, F1 e F2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Preparação e caracterização das esferas de quitosana e dextrana 
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 Foi preparada uma solução de quitosana a 1 % (m/v) em uma solução de ácido acético 
a 2 % (v/v), e colocada sob agitação magnética por 48 h ( Moura, 2007 e Tiyaboonchai, 
2007). A quitosana foi precipitada em NaOH 1,25 M e o material precipitado foi lavado 
usando água destilada até atingir pH levemente neutro. O material foi liofilizado utilizando 
Liofilizador L101, Liotop, Brasil. Foram preparadas uma solução de quitosana 20 g L-1 em 
ácido acético 2 % e soluções de dextrana  2,5 e 5,0 g L-1, também em ácido acético 2 %, a 
temperatura ambiente. Para obter a solução de quitosana-dextrana, foi adicionado uma 
determinada massa de quitosana na solução de dextrana de modo a atingir a concentração de 
20 g L-1 e deixada sob agitação magnética durante 24 h. A solução de quitosana pura e a 
solução de quitosana-dextrana foram, separadamente, gotejadas em solução de NaOH 5 M, de 
modo a obter as esferas de quitosana e de quitosana-dextrana, a temperatura ambiente. As 
esferas formadas foram lavadas usando água destilada até atingir pH levemente neutro e 
liofilizadas. As esferas de quitosana-dextrana foram caracterizadas usando espectroscopia 
UV-vis.  
 As esferas de quitosana e de quitosana-dextrana, além da amostra de dextrana foram 
caracterizadas por FTIR (Tiyaboonchai, 2007). Os espectros de FTIR foram obtidos em um 
espectrofotômetro Thermo Nicolet Nexus 470 usando pastilhas das referidas amostras 
prensadas com KBr. Os parâmetros operacionais foram número de varreduras, 32 e resolução, 
4 cm-1. 

 
Resultados e discussão 
 
1 Isolamento da genipina 

 
  O monitoramento em CCD1 foi realizado o cálculo do RF (relação entre as distâncias 
percorridas pela substância e pela frente do solvente) das frações em relação ao RF da 
amostra padrão de genipina. . Com isso, foi  determinado que as frações F0 e F1 apresentaram 
na sua  composição a genipina. Em CCD 2, foi observado que a substância se encontrava em 
maior concentração nas frações de F17 à F22, e foi possível detectar que a fração F19 
apresentou um spot definido, o que indicou que a substância se encontrava isolada. A injeção 
da fração F19 no equipamento HPLC, confirmou o isolamento da genipina através do 
espectro UV gerado, que foi sobreposto pelo espectro UV de uma amostra padrão da 
genipina. Os espectros UV-vis da F19 e da amostra padrão da genipina podem ser observados 
na figura 4. O pico máximo de ambas as amostras ocorreu em 254 nm, o que evidencia o 
isolamento da genipina presente no jenipapo.  
 Na CCD 3 a fração F3-7 apresentou três spots definidos, demonstrando a presença de 
três substâncias majoritárias.  Em CCD 4, foi observado que na fração F17-20 alguns spots se 
encontravam com uma maior concentração e definição. E em CCD 4, as frações F0, F1 e F2  
foram caracterizadas através de espectroscopia UV, em que os espectros obtidos 
demonstraram o isolamento das três substâncias, que serão  identificadas e a partir de outras 
técnicas espectroscópicas. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 4 – Espectros de UV-vis . (a) Amostra da genipina padrão. (b) Fração F19. 
  
3. Caracterização das esferas de quitosana-dextrana por espectroscopia FTIR 

Figura 5 - Espectros de FTIR. (a) Esferas de quitosana, (b) Dextrana e (c) Esferas de quitosana-dextrana. 
  
 Os espectros de FTIR para as esferas de quitosana, a dextrana e as esferas de 
quitosana-dextrana estão representadas na Figura 5. Pode ser observado que os espectros 
mostram-se semelhantes por representarem as estruturas de carboidratos. O espectro da 
quitosana mostra as bandas características dos grupos amida: a banda de amida I e amida II 



 

 

em 1637 e 1616 cm-1, respectivamente. A banda mais intensa em torno de 3420 cm-1 pode ser 
assinalada ao estiramento vibracional de O─H e/ou N─H, assim como a ligações de 
hidrogênio intermoleculares entre os segmentos do polissacarídeo. As bandas de absorção em 
1153 cm-1 (estiramento antisimétrico da ligação C─O─C), 1076 e 1037 cm-1 (vibrações 
envolvendo o estiramento C─O) são característicos da estrutura sacarídica da quitosana. No 
espectro da dextrana, as bandas na faixa de 1000─1100 cm-1 são bandas típicas de ligações 
éter da molécula da dextrana. No espectro das esferas de quitosana-dextrana que representa a 
mistura entre os dois polímeros, não se pode observar maiores diferenças quando comparado 
ao espectro dos polímeros puros, uma vez que a concentração de dextrana utilizada foi 12,5 % 
em relação à concentração de quitosana utilizada (Tang, 2006 e Tiyaboonchai, 2007). Pode 
ser verificado no espectro das esferas de quitosana-dextrana um leve deslocamento na banda 
de amida I para 1620 cm-1, além de uma diminuição na intensidade das bandas características 
do espectro da quitosana. Isso pode ser um indicativo da miscibilidade entre os dois 
carboidratos em solução de ácido acético. 
 
 
Conclusão 
 O método de isolamento empregado para obter a genipina presente no fruto da Genipa 
americana se mostrou apropriado. A genipina isolada foi caracterizada por espectroscopia 
UV, cujo pico máximo de absorção ocorreu em 254 nm.  As esferas foram bem caracterizadas 
por FTIR, que indicou a miscibilidade entre a quitosana e a dextrana a partir da formação de 
ligações de hidrogênio entre os segmentos das cadeias desses carboidratos. 
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Resumo  
 
Descrevemos a montagem de um espectrômetro de infravermelho distante na UERN para 
medir o espectro de fônons, plasmons e magnons.  O nosso espectrômetro é de transformada 
de Fourier, que obtém informações das amostras a partir da analise de picos de interferência.  
Terminamos a montagem básica do espectrômetro, e obtemos interferogramas adequados para 
determinar espectros na faixa de freqüências desejada.  
 
Palavras-Chave: espectrômetro; freqüência; laser; espelhos; interferômetro. 
 
Introdução  
 
A técnica de espectroscopia de infravermelho distante [1], na faixa de freqüência abaixo de 
1.000 cm-1, têm bastante potencial não realizado, e é de grande importância ter um 
espectrômetro para possibilitar a pesquisa nas áreas de óptica e espectroscopia da matéria 
condensada. As excitações de interesse nesta faixa são fônons, plasmons e magnons [2,3]. 
Fônons são

 
vibrações de rede, plasmons

 
excitações coletivas de elétrons livres e magnons 

excitações coletivas de spins em materiais magnéticos [4]. 
 
O espectrômetro é um instrumento de caracterização óptica que fornece informações sobre 
estes tipos de excitações através de absorção ou reflexão da amostra como função de 
freqüência de radiação eletromagnética. Tendo em vista do potencial da espectroscopia de 
infravermelho distante então vimos à necessidade de ter esse instrumento, e estamos 
montando na UERN um espectrômetro com freqüência de estudo na faixa de 30 cm-1 a 
1.000 cm-1. 
 
Existem dois tipos básicos de espectrômetro - os dispersivos e os de transformada de Fourier 
(interferômetro). O dispersivo extrai informações das amostras através de dispersão de ondas 
eletromagnética, e já o de transformada de Fourier obtém informações das amostras a partir da 
analise de picos de interferência, que é o resultante da superposição de ondas 
eletromagnéticas. 
 
Em nosso trabalho estamos montando um espectrômetro de tipo transformada de Fourier, que 
é mais adequado nas freqüências de infravermelho distante. Este tipo de espectrômetro é 
baseado no interferômetro de Michelson que é responsável por provocar interferência entre os 
raios proveniente da fonte. O interferômetro é composto por divisor de raios, espelho móvel e 
espelho fixo [5], como mostra a figura 1.  O divisor de raios separa o raio provenientes da 
fonte em dois feixes perpendiculares, enviando-os para os espelhos móvel e fixo. Os raios ao 
tocarem os espelhos refletem e voltam ao divisor de raios juntando-se novamente e seguindo 
para o detector. Podemos ver na figura 1 o processo de funcionamento do interferômetro de 
Michelson. 
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A distância do espelho móvel ao divisor de raios pode ser ajustada com precisão, pois essa 
separação determina a diferença entre as distâncias que os feixes vão percorrer durante seu 
percurso até chegar novamente no divisor de raios. Os feixes ao se reencontrarem geram uma 
interferência e o padrão de interferência gerado depende da diferença dos caminhos dos raios 
e dos comprimentos de onda emitidos pela fonte. Essa interferência é usada para encontrar o 
espectro da fonte.  
 
As medidas de transmissividade podem ser realizadas em duas etapas como mostra a figura 2, 
uma com amostra e a outra sem, os resultados obtidos das medidas são comparados e logo em 
seguida é retirada a informação sobre o espectro de freqüências de radiação eletromagnética 
que a amostra

 
transmite.  

 

 
 

 

As medidas de refletividade realizam-se também em duas etapas, na primeira as ondas 
eletromagnéticas do interferômetro de Michelson refletem na amostra e são jogadas para o 
detector, e na segunda, elas refletem no espelho (refletor perfeito) em vez que a amostra. 
Então os resultados são comparados e deles é extraído o espectro de refletividade. 
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Figura 2: Medidas de transmissividade
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Figura 3: Medidas de refletividade 

 
Em nosso instrumento, a fonte de infravermelho distante é lâmpada de mercúrio, o divisor de 
raios é feito com lâmina de mylar, distendida em um suporte de alumínio, e o movimento do 
espelho móvel é controlado por um sistema hidráulico. Uma segunda fonte, um laser de 
He/Ne, é usado para gerar franjas para determinar a posição do espelho móvel.  O 
espectrômetro inteiro é evacuado por uma bomba mecânica para evitar absorções de vapor de 
água. 
 
Metodologia 
 
Para melhor compreensão da montagem e do funcionamento do espectrômetro, ilustramos na 
figura 4 o espectrômetro vista de cima. As referencias dão idéia da configuração real do 
equipamento, dos seus principais componentes e o percurso realizado pelas ondas 
eletromagnéticas durante seu funcionamento.  
 

 
Figura 4: Espectrômetro montado para medidas de refletividade 

 
As linhas direcionadas estão mostrando a trajetória das ondas eletromagnéticas durante o 
funcionamento do instrumento. As linhas vermelhas são feixes de laser e as azuis são raios 
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infravermelhos. Ambas saem de suas respectivas fontes, seguindo para os espelhos que os 
direcionarão para o divisor de raios; no divisor de raios cada raio é dividido em dois feixes 
que seguem para o espelho fixo e para o espelho móvel. Ao tocar nos espelhos os feixes 
refletem novamente para o divisor de raios atravessando-o. Os feixes de laser ao passar pelo 
divisor de raios são capturados pelo fotodiodo. Os raios infravermelhos seguem do divisor de 
raios para um espelho côncavo, daí refletindo para a amostra que reflete novamente para dois 
outros espelhos antes de chegar ao detector que mostra o padrão de interferência. 
 
No primeiro ano do projeto (2006-2007) foram montados os componentes ópticos do 
interferômetro de Michelson, o qual já continha espelho móvel acoplado desde o inicio da 
montagem. Então foram montados e acoplados neste período de tempo os equipamentos 
como: a haste na câmara do espelho móvel, o suporte do divisor de raios, a lâmina de mylar, o 
suporte com ajuste para regular os espelhos, a fonte de infravermelho e os espelhos para 
colimar os raios infravermelhos, os espelhos planos, a lâmpada de mercúrio, a opto chave,

 
a 

trilha com fenda, o fotodiodo e o laser. As figuras 5 e 6 comparam a montagem no inicio e no 
final do primeiro ano do projeto. 
                                    

                  
      Figura 5: Montagem no inicio do primeiro ano                  Figura 6: Montagem no fim do primeiro ano 

 
Durante o período do presente trabalho (2007-2008), foram realizados a montagem do sistema 
hidráulico, a instalação da caixa de amostra, o acoplamento do computador com a interface no 
espectrômetro e testes iniciais do espectrômetro montado. 
O sistema hidráulico é ativado por um cilindro de gás de nitrogênio comprimido, conectado a 
dois reservatórios de óleo (figura 7). Este óleo passa por mangueiras, com válvulas para 
controlar o fluxo de óleo, para cilindros

 
hidráulicos com pistões, e assim ativam o movimento 

do espelho móvel. 

 
Figura 7: Reservatórios de óleo 

 
A caixa de amostra contém os seguintes componentes: detector de laser (fotodiodo), detector 
de infravermelho, suporte da amostra e alguns espelhos conforme a figura 8. 
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Figura 8: Caixa de amostra 

 
A interface (figura 9) é uma ponte de ligação do espectrômetro ao computador. Os sinais do 
espectrômetro precisam ser convertidos para sinais digitais para ser interpretados pelo 
computador através de algum programa.  Usamos quatro conectores para acoplar a interface 
ao espectrômetro - uma entrada analógica (do detector de infravermelho), duas entradas 
digitais (do detector do laser e da opto chave) e uma saída digital (para válvulas do sistema 
hidraulico). 

 
Figura 9: Interface e conexões 

 
Após da montagem destes componentes, o espectrômetro ficou pronto para testar.   
 
Resultado e Discussão 
 
As figuras 10 e 11 mostram o espectrômetro montado.  
                

                             
    Figura 10: Espectrômetro montado visto de cima           Figura 11: Espectrômetro montado visto de lado 
 
Todos os componentes foram testados com sucesso, e medimos os sinais do fotodiodo e do 
detector de infravermelho através da interface. 

Luz do 
interferômetro 

Detector de 
infravermelho 

Caixa de        
amostra   

Detector do laser 
   (fotodiodo)  



 
Projeto: Implantação de Espectrômetro de Infravermelho Distante  
 

 
A figura 12 mostra a interferência detectada pelo fotodiodo, devido ao sinal do laser.  A 
contagem destas franjas vai ser utilizada para determinar a posição do espelho móvel. 
 

 
Figura 12: Interferência detectado pelo fotodiodo 

 
A figura 13 mostra a interferência detectada pelo detector de infravermelho. Este 
interferograma contém as informações sobre o espectro de radiação emitido pela fonte e, 
usado no tipo de experiência mostrada na figura 2 ou 3, pode ser usado para obter o espectro 
de transmissão ou reflexão da amostra de interesse. 
 

 
Figura 13: Interferograma medido pelo detector de infravermelho 

 
Estes resultados mostram que o funcionamento do espectrômetro está como previsto. 
 
Conclusão 
 
Montamos um espectrômetro de infravermelho distante até a fase de obter interferogramas 
adequados para calcular o espectro da radiação na faixa necessária.  Ainda falta a 
programação necessária para controlar o espectrômetro através do computador, e com este 
avanço, o espectrômetro já se encontrará pronto para realizar medidas de amostras. Também 
pretendemos incorporar um criostato (previsto para chegar este ano) para medir o espectro de 
amostras em baixa temperatura. 
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Resumo 
 
 Apresentamos um estudo teórico do Efeito Magnetocalórico (EMC) em filmes finos da 
terra rara Disprósio(Dy) no intervalo de temperatura entre 80K e 179K, no qual este apresenta 
uma fase magnética denominada helimagnética, esta fase é caracterizada pela variação angular 
dos momentos magnéticos de sucessivos planos atômicos de um certo ângulo constante �� . 
Verificamos que o confinamento dos spins ao longo da direção perpendicular a superfícies do 
filme favorece a obtenção de um considerável EMC. A variação adiabática da temperatura, �T, 
para uma variação de campo externo, �H, da ordem de alguns kOe, são muito maiores que as 
obtidas para o Dy no volume. 
  
Palavras-chave: Diagrama de fase; magnetização adiabática; entropia magnética. 
 
Introdução 
 
 O Efeito Magnetocalórico-EMC, corresponde ao aquecimento de um material magnético 
quando colocado sob a influência de um campo magnético externo, e ao correspondente 
resfriamento quando ele é retirado deste campo. Este efeito se baseia na variação da energia 
interna do material que altera a entropia magnética do mesmo, isto porque em um processo de 
magnetização adiabática a entropia magnética do corpo diminui, devido ao ordenamento dos 
spins, de maneira que sua temperatura aumenta. Inversamente, em um processo de 
desmagnetização a entropia magnética aumenta e a temperatura do sistema diminui. 
  Originalmente o EMC foi descoberto no Ferro por Warburg[1] no final do século XIX, 
sendo sua natureza explicada independentemente por Debye[2] e Giauque[3] e seu uso prático foi 
utilizado inicialmente para a obtenção de temperaturas inferiores a 1K pelo método de 
desmagnetização adiabática no composto Gd2(SO4)3.8H2O[4].  
           O Efeito Magnetocalórico-EMC é intrínseco a todos os materiais magnéticos e isto é 
devido ao acoplamento da sub-rede magnética do material com o campo magnético externo que 
muda a parte magnética da entropia do sólido. Neste estudo destacam-se os materiais que 
apresentam transições magnéticas de primeira ordem, em geral acopladas a transições estruturais, 
sendo este efeito mais intenso ao redor da temperatura de Curie. A verificação do EMC pode ser 
feita de maneira indireta através de medidas de calor específico em função da temperatura na 
presença de diferentes campos magnéticos. 



 

 

  Os compostos de Terras Raras (lantanídeos) apresentam um diagrama de fases 
magnéticas de volume bastante rico e podem com isso apresentar um intenso EMC. No intervalo 
de temperatura de ordenamento magnético a aplicação de um campo externo pode induzir 
mudanças na estrutura magnética, sem causar mudanças apreciáveis no valor térmico do 
momento magnético, por átomo. Isto associado ao fato que o EMC é controlado pelo valor de 

HT
HTM









∂
∂ ),( . Amostras policristalinas e ultra-puras das terras raras: Disprósio(Dy)[5,6] e 

Gadolínio(Gd)[7] e em ligas envolvendo estes compostos: Gd5(Si2Ge2)[8,19,10], (Gd,Dy)1-

xNdx(x = 0, 0.1, 0.2, 0.3)[11] mostraram que estes sistemas são bons candidatos para a obtenção 
do EMC. Em particular o elemento Terra Rara Gadolínio(Gd) que se destaca como material 
protótipo para o uso em refrigeração magnética a temperatura ambiente.               
 Com base nos estudos e resultados do EMC apresentados pelas amostras policristalinas e 
ultra-puras de terras raras, investigamos este efeito considerando filmes e multicamadas de Dy, 
onde encontramos resultados bastante interessantes quando comparados com os resultados de 
volume. Nosso estudo revelou que filmes finos de Dy exibem um EMC da mesma ordem de 
magnitude que aqueles materiais que exibem o EMCG (Efeito Magnetocalorico Gigante).  Este 
efeito é devido ao confinamento dos spins na direção perpendicular a superfície, que inibe a 
formação do estado helimagnético para filmes ultrafinos, dessa forma os efeitos de campo são 
amplificados devido aos spins na região da superfície estarem mais frouxos. Assim, para filmes 
ultrafinos o estado helimagnético do filme comporta-se como um ferromagnético com um grande 
momento de 7.5µB por átomo. Além disso, a temperatura de Néel é reduzida e a divergência em 
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∂
∂ ),( próximo temperatura de Néel é a razão pela qual os filmes finos exibem o EMCG. 

 
Metodologia 
 
 Nós investigamos as fases magnéticas dos filmes finos de Dy, consistindo no 
empilhamento de camadas atômicas de spins equivalentes crescidos ao longo do eixo-c e 
infinitamente estendidos ao longo das direções x-y. Os spins em cada monocamada estão 
acoplados com os spins das primeiras e segundas monocamadas vizinhas. A anisotropia 
magnética é uniforme ao longo do filme e os spins próximos da superfície possuem uma energia 
de troca reduzida.  
 As fases magnéticas estudada e sua contribuição para o EMC, foram realizada através de 
um cálculo numérico auto-consistente[12]. Este cálculo tem por finalidade determinar o campo 
efetivo que age sobre cada spin de uma determinada configuração de spins, e a partir desta 
determinar as configurações de equilíbrio, menor energia, do sistema. O campo efetivo que age 
sobre o spin nS

r
 de uma dada configuração de spin é obtido a partir da energia total do sistema ET.  
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O Hamiltoniano magnético que descreve este sistema é determinado por: 
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onde temos que, J1 e J2  são os parâmetros que descrevem a interação de troca entre os primeiros 

e segundos vizinhos mais próximos respectivamente, )(nJ
r

 representa o momento angular total 
por átomo na n-éssima monocamada, )(6

6 TK  descreve a anisotropia magneto cristalina 

hexagonal, que tem forte dependência com a temperatura e H
r

 é o campo externo aplicado ao 
longo do plano hexagonal. Todos os parâmetros de energia que descrevem este sistema foram 
obtidos do ajuste de curvas de medidas experimentais de volume. 
  
Resultados e Discussão 
 
 
Nosso estudo revelou que para filmes muito espessos as fases magnéticas encontradas são 
similares àquelas encontradas no volume. À medida que a espessura do filme diminui, novas 
fases surgem diferentes daquelas observadas no volume e para filmes ultrafinos, cerca de 6 
planos atômicos, a fase helimagnética não é formada. A identificação destas fases magnéticas irá 
refletir a potencialidade da medida da variação adiabática da temperatura, ���  ou seja, a 
intensidade do EMC. A Fig.1 mostra as curvas características de volume do Dy para a medida do 
EMC, onde se observa um EMC anômalo para valores de campo externo de baixa intensidade, 
4kOe a 12kOe, caracterizado por uma variação adiabática negativa - ��� . Para campos mais 
intensos este passa a ser positivo. A Fig2. mostra a medida do EMC para os filmes de Dy de 6 e 
20 planos atômicos, onde podemos observar que filmes mais espessos a medida do EMC é 
semelhante aquela observada para o volume, isto porque suas fases são semelhantes as de 
volume. Para os filmes ultra-finos, 6 planos atômicos, a intensidade do EMC é bem superior 
apresentando um grande potencial tecnológico para a refrigeração magnética em baixas 
temperaturas. 
 Para campos externos mais intensos verificamos que a intensidade do EMC é aumentada 
significativamente, como pode ser observado na Fig3 e comparado com a Fig.2.  
 
 
  
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusões 
 
 Verificamos neste trabalho a forte influência que a superfície e a espessura de um filme 
fino, associado com a competição existente entre as energias de troca e anisotropia 
magnetocristalina, exercem na ordem magnética destes sistemas quando submetidos à variação 
de campo magnético externo e temperatura. 
 Todos estes efeitos puderam ser avaliados de forma mais clara com o estudo dos 
diagramas de fases de volume, filmes finos e ultrafinos de Dy, de onde obtivemos que os efeitos 
de tamanho e superfícies induzem modificações significativas nestes diagramas de fases fazendo 
com que novas fases magnéticas apareçam. Por fim, todos estes resultados nos conduziram ao 
estudo do efeito magnetocalórico, nos revelando que filmes finos de Dy, são excelentes materiais 
para a obtenção deste efeito em baixas temperaturas. 
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Resumo 
 
 A região nordeste possui uma flora muito diversificada com segmentos de Cerrado, 
Mata Atlântica, Floresta Tropical e principalmente aquela que lhe é mais característica, a 
Caatinga; com grande potencial etnobotânico, etnofarmacológico e fitoquímico. No Rio 
Grande do Norte, estado com 85% de vegetação de caatinga, se encontra vários táxons 
genéricos de importância na busca por novos fitoterápicos, dentre os quais os gêneros Cordia 
L. e Solanum L. Nesse contexto, realizamos o estudo químico das raízes do táxon Cordia 
Leucocephala Moric, uma planta arbustiva aromática bastante comum no nordeste brasileiro. 
A análise dos constituintes fixos do extrato hexânico, permitiu através de uma série de 
processos cromatográficos, o isolamento de uma quinona; cuja estrutura foi determinada a 
partir da análise dos dados espectroscópicos de ressonância magnética nuclear de carbono 
(RMN- 13C) e hidrogênio (RMN – 1H), de infravermelho (IV) e de espectrometria de massa 
(MS).  Em relação atividade do composto isolado, o mesmo, encontra-se em fase de estudo.    
 
Palavras-chaves: Caatinga, Plantas; cromatografia, espectroscopia; fitoquímica 
 
Introdução 

 O uso de espécies vegetais para fins de cura de doenças é conhecido desde épocas 
remotas, onde a prática era tratada de forma mística por curandeiros, feiticeiros e mágicos 
(Stasi, 1996). Esse conhecimento foi passado de geração em geração, de forma que ainda se 
preserva bastante seu uso milenar. A facilidade na obtenção de plantas, além do baixo custo, e 
eficiência demonstrada na prevenção e tratamento de doenças, são alguns fatores que 
contribuem para o uso freqüente dessa prática. 
 O Brasil tem a maior diversidade vegetal do mundo, com cerca de 55 mil espécies, 
correspondendo a 22% das espécies descritas mundialmente, mas apresenta um reduzido 
número de espécies estudadas (Brito, 1993; Stasi, 1996); constituindo-se assim, um fascinante 
assunto de pesquisa acadêmica multidisciplinar nas áreas de Etnobotânica, Etnofarmacologia 
e Fitoquímica, requeridas pelo crescente interesse mundial na descoberta de substâncias com 
propriedades terapêuticas. 
 Sob esse aspecto, dentre os biomas brasileiros, a caatinga, uma região com uma 
formação vegetal característica do semi-árido do Nordeste Brasileiro, com floresta arbórea e 
arbustiva, formada principalmente de arvores e arbustos baixos, espinhosos e aromáticos, vem 
despertando o interesse de vários pesquisadores, pois verificou-se em estudos botânicos uma 
variedade na diversidade vegetal, com inúmeras espécies endêmicas. A exemplo de plantas 
valiosas da flora desse bioma, podemos citar estudos fitoquímicos e farmacológicos 
relevantes de muitas espécies vegetais (Albuquerque, 2002), como Umburana cearencis 
(cumaru), Myracrodruon urundeuva (aroeira do sertão), Zizyphus joazeiro (juá), Egletes 



 

 

viscosa (macela), Auxemma oncocalyx (pau branco preto) como plantas medicinais úteis na 
cura de diversas enfermidades. 
 O gênero Cordia L. (Boraginaceae) é constituído por aproximadamente 150 espécies 
distribuídas nas zonas tropicais e subtropicais da América do Sul, com cerca de 10% dessas 
espécies ocorrendo em território brasileiro. As plantas desse gênero são conhecidas por 
apresentarem propriedades medicinais de alta relevância como cicatrizante, diurética, 
antiinflamatória e analgésica (Passos, 2007) e também por serem elaboradas de várias classes 
de metabólitos secundários de destacada atividade biológica como, flavonóides, triterpenos, 
diterpenos, sesquiterpenos, cromenos, naftoquinonas, incluindo suas respectivas formas 
reduzidas(Kuroyanagi, 2003). 
 Nesse contexto, ficou evidenciada a necessidade de realizar-se estudos de cunho 
fitoquímico de espécies do táxon Cordia L., presentes na vegetação do nosso estado. Dentre 
as espécies existentes, escolheu-se a Cordia leucocephala Moric, planta arbustiva e aromática 
comum no nordeste brasileiro, conhecida popularmente como moleque duro (Agra, 2004). A 
utilização de folhas da espécie por populares no tratamento de reumatismo e indigestões em 
geral, bem como a falta de estudos fitoquímicos e farmacológicos das frações, das substâncias 
bioativas, motivaram o estudo dessa espécie. De acordo com esses dados, realizamos a 
primeira fase desse estudo, abordando a coleta, extração e análise do óleo essencial das 
folhas, permitindo identificar os sesquiterpenos, cariofileno e biciclogermancreno, como 
constituintes majoritários; e na segunda parte do projeto, buscou desenvolver o isolamento e 
caracterização de metabólitos secundários da classe das quinonas no extrato hexânico das 
raízes. 
 
Metodologia 

1- Coleta, extração e preparação dos extratos 
  
 O vegetal objeto de estudo foi coletado no dia 24 de abril de 2006, no município de 
Mossoró/RN. A identificação da espécie foi realizada pelo botânico Odaci Fernandes de 
Oliveira e a exsicata, representando essa coleta, encontra-se no Herbário Dárdano de Andrade 
– Lima da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) sob registro número MOSS 
8827. 
 As raízes da planta, foram secas, trituradas e pesadas, obtendo-se uma massa de 670 g. 
Uma alíquota de 650 g de raízes sofreu extração com hexano e posteriormente com uma 
solução hidroalcoólica (etanol/água 70%) a temperatura ambiente, obtendo-se 9,35 g de 
extrato hexânico e 59,78g de extrato hidroalcoólico. O extrato hidroalcoólico  das raízes foi 
dissolvido em água destilada, e sob agitação mecânica, particionado com clorofórmio, acetato 
de etila e n-butanol. Os extratos obtidos da partição passaram por um processo de secagem, 
resultando em 28,5 g, 2,71 g e 7,26 g de extratos clorofórmico, acetato e n-butanólico, 
respectivamente. As massas dos extratos juntamente com as condições de obtenção e suas 
respectivas denominações estão expostas na tabela 01.    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 01: Massas e os rendimentos obtidos no processo de preparação dos extratos das raízes da Cordia 
leucocephala Moric. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
*Rendimento foi calculado tomando como base a massa do material botânico seco 
  
 Uma alíquota do extrato hexânico das raízes EHR (6.35 g) foi pulverizada com sílica  
e eluida numa coluna cromatográfica de 50mm de diâmetro e 100mm de altura, usando como 
adsorvente 68g de sílica e como eluentes hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol, 
em ordem crescente de polaridade. 
 As 20 frações obtidas foram secas e comparadas por cromatografia em camada 
delgada (CCD), utilizando p-anisaldeído e vapores de iodo como reveladores. As frações que 
apresentaram o mesmo perfil cromatográfico foram reunidas de acordo com a tabela 02, e 
submetidas a teste indicativo de presença de quinonas segundo (MATOS 1999). Os grupos de 
frações F 10 a 15 (4.6770 g) e F 16 a 19 (0.8940 g) apresentaram testes positivos. 
 
Tabela 02: Condições cromatográficas utilizadas no fracionamento do  extrato hexânico 

 

 Uma alíquota de 830 mg da fração EHR F 10-15 foi misturada em 1,5 g de sílica, 
pulverizada e processada numa coluna cromatográfica de 20,0 mm de diâmetro e 250 mm de 
altura, utilizando  31 g de sílica gel como fase estacionária e um sistema isocrático de 
solvente hexano/acetato de etila 80:20, como fase movel, obtendo-se 90 frações. As frações 
foram comparadas por CCD e reunidas, conforme tabela 03, utilizando como reveladores p-
anizaldeído, vapores de amônia e exposição à lâmpada UV-254 nm.    
 
 
 
 
Tabela 03: Dados resultantes da cromatografia em coluna da fração EHR F 10-15.  
  

Frações 1 -14 15-18 19-21 22-23 24-40 43-47 48-69 70-75 76-90 

Hexano 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Eluente 

AcOEt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Massa ( mg ) 15,00 120.3 255.7 68.9 120.4 30 48.6 58.3 25.2

Sistema de solventes Nº de frações Frações reunidas Massa 

Hexano 1 - 7 1-7 0.8433 g 

Diclorometano 8 - 15 10-15 4.6770 g 

Acetato de etila 16 - 19 16-19 0,8940 g 

Material Solventes Denom. Massa Percolação Denom. Massa Rendim.* 

Raiz  
Hexano (2L x 3 

extrações) 
EHR 9,35g - - - 1.44 % 

   - CHCl3 EERC 28.5 g 4.38 % 

Raiz 
Etanol/água 70% 

(2L x 3 extrações) 
EER 59.78g AcOEt 

EERA

C 
2.71 g 0.42 % 

b tanol EERB 7 26 1 12 %



 

 

 A fração F 22-23 (68.9 mg) apresentou um único spot na análise por CCD e a 
substância isolada foi denominada de CLR-03. Foi preparado um padrão a partir de 1 mg do 
composto CLR-03, dissolvendo em 1 mL de hexano/isopropanol 10%. A solução foi filtrada 
em disco de membrana de polipropileno de 45 µm e diâmetro de 25 mm.  Esse padrão foi 
submetido a análise num cromatógrafo líquido de alta eficiência(CLAE), utilizando uma 
coluna Supercosil LC-Si 250 x 10 mm, 5 µm (Supelco), um sistema de solvente isocrático 
hexano/isopropanol 95:05, um fluxo de 2 mL/min e um sistema de detecção à 254 nm.  

 Com o intuito de fazer-se a elucidação da estrutura do composto CLR-03,  submeteu-
se o mesmo à algumas analises espectroscópicas, realizadas na Universidade federal do Ceará 
(UFC), num aparelho de ressonância magnética nuclear, num infravermelho e num 
espectrômetro de massa. Os dados gerados dessas análises passaram por um rigoroso 
estudado e assim elucidou-se a estrutura do composto isolado.   
 
Resultados e Discussões 
 
 A cromatografia em gel de sílica do extrato das raízes da Cordia leucocephala, 
forneceu  um composto (CLR-03) sólido de cor amarela com ponto de fusão  96 °C, solúvel 
em hexano.  
 A confirmação da pureza do composto foi realizada por cromatografia liquida de alta 
eficiência (CLAE), obtendo-se um cromatograma com um único pico, de tempo de retenção 
de 10 minutos, como esta representado na figura 1. 

Figura 01: Cromatograma do composto EHR CLR-03 das raízes da Cordia leucocephala Moiric  
 
 O espectro de absorção na região do infravermelho figura 02, apresentou bandas 
características de estiramento C�H alifático (2975 cm-1, 2950 cm-1 e 2860 cm-1), estiramento 
C�H aromático em 3060 cm-1, estiramento C═O  de carbonila em 1660 cm-1 e deformação 
C�H aromática em 835 cm-1. 

Figura 02- Espectro de infravermelho de CLR-03 
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 O espectro de RMN 13C - BB completamente desacoplado, mostrado na figura 03, 
apresentou 21 linhas espectrais correspondentes a 21 átomos de carbono. A análise 
comparativa dos espectros BB e DEPT 135º, representado na figura 04, revelou a presença de 
três carbonos metílicos CH3, quatro carbonos metilênicos CH2, sete carbonos metínicos CH e 
sete carbonos não hidrogenados dos quais três são oxigenados. 

Figura 03-  Espectro de RMN 13C – BB ( CDCl3) 

 
Figura 04- Espectro de RMN 13C- DEPT 135º (125 MHz) de CLR-03 

 A partir dos dados de RMN 13C-BB, DEPT e as atribuições das bandas obtidas do 
espectro de infravermelho foi possível determinar a fórmula molecular C21H24O3 para o 
composto CLR-03, apresentando um índice de deficiência de hidrogênio de 10. A massa 
molar de CLF-03 (324 g mol-1) foi determinada através da análise por espectrômetro de 
massas (figura 05), confirmando a fórmula molecular anteriormente descrita. 



 

 

Figura 05- Espectro de massas de CLR-03 

  

 No espectro de RMN-1H foi observado a presença de três sinais (singletos) referentes 
às metilas ligadas a carbonos quaternários, além de cinco sinais característicos de CH 
olefínicos sendo dois singletos, dois dupletos e um duplo dupleto, figura 06. 

Figura 06-  Espectro de RMN 1H  ( CDCl3) 

 A identificação da estrutura de CLR-03 (figura 07) foi confirmada através da 
comparação dos valores dos deslocamentos químico de carbono-13 e hidrogênio, obtidos dos 
espectros desse composto, com os valores descritos na literatura, conforme pode ser 
observados na tabela 04. 

Figura 07-  Estrutura de CLR-03 (Cordiaquinona J) 
Tabela 04- Dados espectroscópico de RMN 13C  e 1H  (CDCl3, 500 MHz H e 125 MHz C) 

 CLR-03 
 HMQC HMBC 

RMN 13C e 1H em Acetona-
d6  da Cardiaquinone J  (J.-R. 

Ioset , 2000) 

C δC δH 
2JCH 

nJCH   δC δH 

O

O

O
���� ���

���

1
2

3
4 5

6

7
8

9
10

11 12

13

1415

1617
18

19
4a

8a



 

 

1 185.54 - - H-C5 185.7 - 

4 185.07 - - H-C8 185.3 - 

4a 132.18 - - H-C8 132.9 - 

6 149.93 - - H-C8 150.7 - 

8a 130.21 -  H-C5, H-C7 130.9 - 

12 45.52 - H-C11, 
3H-C19, 
3H-C18 

H-C14 46.0 - 

16 86.77 - - - 86.9 - 

CH  

2 138.95 6.95 (s) - - 139.5 7.00 (s) 

3 138.72 6.95 (s) - - 139.3 7.00 (s) 

5 126.18 7.88 (d, 1.5)  H-C7, H-C8 126.3 7.85 (d, 1.3) 

7 134.02 7.56 (dd, 1.5; 8.00) - H-C5 134.7 7.72 (dd, 8.0; 
1.8) 

8 127.00 8.00 (d, 8.0) - - 127.1 7.95 (d, 7.8) 

11 55.74 1.28 (dd, J 5.80; 8.57) - 3H-C17, 3H-
C19, 3H-C18, 

H-C15 

56.2 1.37 (m) 

13 86.25 3.76 (d, 5.35) H-C14 H-C15 86.4 3.67 (d, 5.4) 

CH2  

9 36.55 2.72 (m) H-C10 H-C5, H-C7, 
H-C11 

36.8 2.8 (m) 

10 29.68 1.67 (m) H-C9, H-
C11 

- 30.3 1.63; 1.72 (m) 

14 25.91 1.92 (m); 1.67 (m) H-C15 - 26.3 1.93; 1.59 (m) 

15 39.12 1.49 (m) H-C14 3H-C17, H-
C11 

39.7 1.55; 1.37 (m) 

CH3  

17 19.11 1.36 (s) - H-C15, H-C11 19.2 1.32 (s) 

18 26.33 1.11 (s) - H-C11, 3H-
C19 

26.2 1.12 (s) 



 

 

19 23.62 1.09 (s) - H-C11, 3H-
C18 

23.6 1.08 (s) 

 
Conclusões 
 
 A análise dos constituintes fixos do extrato hexânico das raízes, permitiu através de 
uma série de processos cromatográficos, o isolamento de uma quinona; cuja estrutura foi 
determinada a partir da análise dos dados espectroscópicos de ressonância magnética nuclear 
de carbono (RMN- 13C) e hidrogênio (RMN – 1H), de infravermelho (IV) e de espectrometria 
de massa (MS). A partir de levantamento bibliográfico, verificou-se que o referido composto, 
foi isolado e caracterizado em outra espécie do táxon Cordia, sendo relatado pela primeira vez 
neste táxon. 
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Resumo 
 
Materiais magnéticos têm gerado grande interesse ante sua vasta aplicação tecnológica, onde 
as hexaferritas têm uma posição privilegiada, sendo largamente utilizadas na produção de 
ímãs permanentes bem como seu crescente uso na indústria para gravação magnética, devido 
a uma coercitividade intrínseca alta e anisotropia magnetocristalina bastante grande. Esse 
trabalho consistiu na preparação de hexaferritas de estrôncio dopadas com lantânio e cobalto, 
buscando melhorar as características magnéticas desses materiais como campo coercitivo, 
magnetização remanescente e magnetização de saturação. Foi preparada uma série de 
amostras de hexaferrita de estrôncio dopadas com lantânio e cobalto pelo método de reação 
por coordenação iônica (RCI). As amostras foram feitas substituindo Sr por La e Fe por Co, 
como na fórmula química Sr1-xLaxFe12-yCoyO19. A solução de partida foi queimada numa 
chapa aquecedora, numa temperatura em torno de 300 oC por duas horas e meia. Os 
precursores das amostras foram calcinados num forno tipo mufla, em atmosfera ambiente, 
inicialmente a uma temperatura de 450 oC por 1 hora e a 900 oC por 2 horas. Análises 
microestrutural e morfológicas foram feitas por difração de raios-X e microscopia eletrônica 
de varredura. Os difratogramas de raios-X mostram a presença de hematita. Também foram 
feitas análises por calorimetria exploratória diferencial (DSC). Medidas do ciclo de histerese 
magnético mostram que o campo coercitivo (Hc) médio dessas amostras é 6200 Oe. Este valor 
de Hc concorda com o calculado teoricamente para um sistema de partículas monodomínios 
distribuídas aleatoriamente, sob magnetização reversa e rotação coerente que é 6700 Oe. 
 
Palavra chave: método químico de preparação; nanopartículas; propriedades magnéticas. 
 
Introdução 
 
Os materiais magnéticos têm gerado grande interesse devido a sua vasta aplicação 
tecnológica, onde as hexaferritas têm uma posição privilegiada, pois são largamente utilizadas 
na produção de ímãs permanentes bem como seu crescente uso na indústria para gravação 
magnética, devido a uma coercitividade intrínseca alta e anisotropia magnetocristalina 
bastante grande. Recentemente, tem havido um interesse crescente no uso das hexaferritas na 
indústria, com ênfase na sua aplicação para gravação magnética perpendicular [1]. Nesta área, 
as propriedades físicas e magnéticas das hexaferritas são geralmente muito atraentes. 
         As propriedades magnéticas intrínsecas desses materiais podem ser otimizadas 
modificando a sua composição química. Alguns trabalhos reportados na literatura mostram 
que nas hexaferritas dopadas com lantânio e cobalto, (Ba,Sr)1-xLaxFe12-yCoyO19 [2,3], o campo 



 

 

coercitivo pode ser aumentado em 50% do seu valor se comparado com a hexaferrita pura. Já 
a magnetização de saturação permanece praticamente inalterada. 
        Este trabalho consiste na produção, caracterização estrutural e magnética de materiais 
nanocristalinos, no caso hexaferritas de estrôncio dopadas com lantânio e cobalto. As 
amostras foram produzidas pelo processo de reação por coordenação iônica (RCI). A 
caracterização magnética foi feita por magnetometria de amostra vibrante, a temperatura de 
transição magnética foi obtida por DSC, microscopia eletrônica de varredura – MEV mostram 
o tamanho das partículas e os difratogramas de raios–X evidencia a formação da estrutura da 
hexaferrita. 
 
Metodologia 
 
 As amostras estudadas neste forram preparadas pelo método químico de reação por 
coordenação iônica. A técnica consiste de uma solução de um biopolímero com grupos 
ligantes que podem complexar íons metálicos. O biopolímero chamado quitosana (ver figura 
1) é um polissacarídeo linear obtido da desacetilação da quitina. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Estrutura da quitosana, onde podemos ver os grupos complexantes NH2. 
 

As estequiometrias utilizadas na preparação das hexaferritas de estrôncio dopadas com 
lantânio e cobalto, Sr1-xLaxFe1-yCoyO19, estão listadas na tabela 1. A relação y/x foi mantida 
constante e igual a 0,75. Os reagentes utilizados na preparação das soluções de partida foram 
nitratos de ferro, cobalto, lantânio e estrôncio. 

 
Tabela 1 – Estequiometria das amostras com relação ao valor de x 
Amostra Estequiometria O valor de x variando de: 

1 12 19SrFe O  X = 0,0 
2 0,9 0,1 11,925 0,075 19Sr La Fe Co O  X = 0,1 
3 0,8 0,2 11,85 0,15 19Sr La Fe Co O  X = 0,2 
4 0,7 0,3 11,775 0,225 19Sr La Fe Co O  X = 0,3 
5 0,6 0,4 11,7 0,3 19Sr La Fe Co O  X = 0,4 

 
A solução de partida é preparada adicionando-se 3,00 g dos nitratos num volume de 

100 mL de solução de quitosana. Após a adição dos sais e o acréscimo de uma substância 
gelificante, no caso glutaraldeído. Quando gelificado o material é triturado e submetido ao 
processo de queima e calcinação que acontece em duas etapas, a primeira a 300 °C por 4 
horas, deixando resfriar a temperatura ambiente onde em seguida é macerado; a segunda 
acontece a uma temperatura de 450 °C por 1 hora e continuamente a temperatura é elevada à 
900 °C por mais uma hora. O pó obtido no final do processo tem coloração marrom escura. 
Os tamanhos médios dessas partículas são nanométricos como é comprovado nas várias 
análises que serão apresentadas no decorrer deste trabalho. 

 



Resultados e Discussão 
 

A figura 2 mostra os difratogramas de Raios-X das amostras 1 (Azul), 2 (Vermelho) e 
3 (Preto), onde podemos identificar a formação da hexaferrita (no gráfico está representada 
por SFO) em todas as amostras. Porém a figura também evidencia a presença de hematita (no 
gráfico representado por HEM) que não foi transformada em hexaferrita durante a calcinação.  
 O refinamento Rietveld dos resultados de difração de raios-X nos fornece o percentual 
de hexaferrita formada em cada amostra bem como o diâmetro médio das partículas, como 
mostra a tabela 2. O tamanho médio das partículas pode ser verificado pela microscopia 
eletrônica de varredura, como mostra a figura 3, que mostra partículas de tamanho 
nanométrico e superfície definida bem como alguns aglomerados de nanopartículas. 
 
 

 
 
 
 

Tabela 2 – Percentual de hexaferrita nas 
amostras e diâmetro médio das partículas. 

Amostra SFO (%) HEM (%) Dm – SFO (nm) 
1 44 56 231 
2 36 64 220 
3 70 30 231 

 
Figura 2 – Difratogramas de raios-X das amostras 1 (linha azul), 2 (linha 

vermelho) e 3 (linha preto). 



 
 

Figura 3 – Micrografia de MEV da amostra 2. 
 

          

No gráfico abaixo (figura 4) temos que o formato do gráfico é típico de hexaferritas, o 
que comprova a formação da fase da hexaferrita nas amostras. Podemos ainda aferir que com 
relação à amostra 1 houve um aumento significativo do campo coercitivo com a modificação 
na composição química das amostras. Visto que na amostra 1 o campo coercitivo é de 3,56 
kOe e aumenta para 6,14 kOe na a mostra 3, sendo esta última a que apresentou os melhores 
resultados. Como podemos ver na tabela 3, esse aumento de Hc não promoveu variação 
significativa na magnetização de saturação nem na magnetização remanente. Observando de 
forma mais detalhada a figura 4, podemos notar que as curvas apresentam exchange bias. Essa 
exchange bias pode ser devido à interação antiferromagnética na interface das nanopartículas 
de hematita e hexaferrita. 
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Figura 4 - Ciclos de histerese magnético das amostras. 



   
 

Tabela 3 - Variação das medidas magnéticas 
em função da concentração de lantânio. 

Amostras Ms (emu/g) Mr (emu/g) Hc (kOe) 
1 65,8 36,5 3,56 
2 62,0 33,2 5,23 
3 62,0 35,4 6,14 
4 54,4 32,1 6,11 
5 46,3 28,0 6,04 

 
Na figura 5, as curvas mostram que a temperatura de transição permanece 

praticamente constante em todas as amostras, e é de 447 °C, havendo uma pequena variação 
de apenas 0,2 °C, essa variação pode ser causada pela diferença nas massas das amostras 
analisadas que variaram em torno de 47 mg e 51 mg. Os resultados de Tc obtidos com DSC 
concordam com os valores encontrados usando susceptibilidade AC [4]. 
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Figura 5 - Variação de energia versus temperatura. 

 
Conclusões 
 
          A partir do processo de preparação e dopagem das amostras foi possível aumentar os 
valores do campo coercitivo sem perdas significativas na magnetização de saturação e 
remanente. Porém não é possível afirmar que esse aumento no Hc tenha sido exclusivamente 
devido à modificação na composição, tendo em vista que foram encontradas algumas 
impurezas, como a hematita que não foi transformada em hexaferrita, que estão sendo 
estudadas, nas amostras. Um dado importante é que esse aumento no HC não afetou a 
temperatura de Curie das amostras permanecendo em torno de 447º C, o que está de acordo 
com a literatura. 
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Resumo 
 
O problema de corte e empacotamento consiste em agrupar um conjunto de itens dentro de 
um espaço, de forma que este possa comportar o maior número de objetos (maximização) ou 
que a sobra desse espaço seja a menor possível (minimização). Esses problemas podem ser de 
natureza unidimensional, bidimensional ou tridimensional. São problemas facilmente 
identificados na indústria. O problema abordado nesse trabalho é de ordem unidimensional. 
Foi utilizada a heurística conhecida como FFD (first fit decreasing). Ela consiste em ordenar 
os itens pelo tamanho de forma decrescente e empacotá-los nesta ordem até que não haja mais 
espaço ou itens. Não encontrando a solução ótima, foi utilizada a técnica Multi-Start. Esta 
consiste em modificar a solução inicial, ou seja, a ordem dos itens, para que o FFD seja 
executado novamente. Este procedimento segue em um ciclo até que o critério de parada seja 
atingido, isto é, quando a solução ótima for encontrada ou chegar ao final de n interações. 
Para todos os casos onde existia uma solução ótima, o programa conseguiu encontrá-la. Para 
os casos onde não havia ele apenas retorna uma boa solução após as n interações. 
 
 
Introdução 
 
  1 Otimização Combinatória e Métodos Heurísticos 

 
Os problemas de Otimização Combinatória são importantes tanto no meio científico 

como no mundo dos negócios. Tais problemas consistem em encontrara, dentre todos os 
possíveis subconjuntos, aquele cujo valor seja o melhor possível [1]. Existem vários métodos 
de solução. Alguns chegam em uma melhor solução, mas atendem apenas determinados tipos 
de problemas. Outros métodos atingem uma solução boa, pois as dimensões do problema 
podem inviabilizar a obtenção da “melhor” solução. Problemas de otimização são aqueles que 
buscam a melhor solução, de acordo com alguma função de custo, entre as muitas soluções 
possíveis. Conforme o problema que está sendo tratado, o objetivo pode ser minimizar ou 
maximizar o valor da função de custo, também chamada de função-objetivo. 
 Alguns casos bem conhecidos de otimização são facilmente encontrados no nosso dia 
a dia como problemas de roteamento de veículos, alocação de memória, programação de 
horários, escalonamento e o foco do nosso trabalho, problemas de corte e empacotamento. O 
estudo de cada um desses problemas e muitos outros é grande. Uma forma de resolver tais 



 

 

problemas seria simplesmente enumerar todas as soluções possíveis e guardar aquela de 
menor custo. Entretanto, para qualquer problema de um tamanho minimamente interessante (e 
útil), este método torna-se impraticável, já que o número de soluções possíveis é muito, muito 
grande. Portanto, técnicas mais apuradas são necessárias. Apesar de tudo nem sempre é 
possível encontrar a melhor solução de um problema de otimização em tempo razoável. As 
heurísticas surgem como uma alternativa para esse tipo de problema. 
 Os Métodos Heurísticos são algoritmos que não garantem encontrar a solução ótima 
de um problema, mas são capazes de retornar uma solução de qualidade em um tempo 
adequado para as necessidades da aplicação, ou seja, tentam encontrar boas soluções (sub-
ótimas) dentro de um tempo de computação razoável [1]. Visto que os métodos exatos são 
computacionalmente muito dispendiosos, alternativas mais econômicas têm sido procuradas e 
assim uma grande variedade de heurísticas com alta eficiência têm surgido. Os métodos 
heurísticos, por serem aproximativos, não garantem a determinação de soluções ótimas, 
embora eventualmente as encontrem [2]. Nem sempre é possível determinar o quanto a 
solução encontrada está próxima da solução ótima. As heurísticas têm sido utilizadas com 
bastante sucesso em vários tipos de problemas e costumam fornecer bons pontos de partidas 
para atingir uma melhor solução. Como as heurísticas são algoritmos específicos para um 
caso, é preciso ter conhecimento específico do problema. 
 
 2 Problemas de Corte e Empacotamento 
  

Os problemas de corte e empacotamento como muitos de natureza combinatória, 
podem ser facilmente formulados e compreendidos, escondendo atrás de sua aparente 
simplicidade, a sua real complexidade. Devido à diversidade de casos em que esses problemas 
podem aparecer na prática, e a complexidade estrutural dos mesmos já que são em geral NP-
difíceis [3], faz com que a grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura apresente 
abordagens heurísticas para a resolução desses. Problemas de empacotamento, na sua forma 
geral, são aqueles que requerem que certos objetos, chamados de itens, sejam empacotados 
em outros, de tamanhos maiores, chamados de recipientes [4]. Em alguns casos o objetivo é 
conseguir colocar o maior número de itens dentro do mesmo objeto, onde diz-se que esse 
problema seria de maximização. Em outros casos o objetivo é fazer com que o espaço que vai 
sobrar no item maior após todos os outros itens menores serem agrupados seja o menor 
possível, onde diz-se que esse problema seria de minimização. 
Os problemas de corte acabam sendo uma extensão dos problemas de empacotamento. Dado 
um conjunto de n peças, o objetivo é determinar como as peças devem ser cortadas a partir de 
uma peça maior, de maneira que a perda de material envolvida no processo de corte seja 
minimizada [1]. 

Problemas de corte e empacotamento podem variar quanto a sua dimensão [4]. Os 
casos como corte de barras ou corte de rolos de papel são considerados problemas 
unidimensionais, onde a variação ocorre apenas em um eixo. Casos como corte de placas ou 
vidro são considerados problemas bidimensionais onde ocorre variação nos eixos x e y. Casos 
como a arrumação de estoques ou containeres são considerados problemas tridimensionais, 
onde agora a variação ocorre nos três eixos. 
 
 3 Justificativa 
 
 Na indústria os problemas de corte e empacotamento aparecem com bastante 
freqüência. Vários sistemas de produção contêm processos de corte de materiais, onde os 
objetos e itens são bobinas de papel, barras de aço, chapas de vidro, madeira, metal e circuito 
impresso, peças de tecidos, couro e plástico. Também é comum encontrarmos sistemas 



logísticos envolvendo empacotamento de materiais (unitização de carga), onde os objetos e 
itens aparecem como embalagens primárias e secundárias de produtos, paletes, contêineres, 
entre outros. Geralmente os padrões de corte utilizados não atendem os vários padrões 
encomendados pelos clientes. Isso traz um grande desperdício de material. Casos similares 
ocorrem na programação de tarefas em multiprocessadores onde deseja-se alocar um conjunto 
de tarefas em processadores, de maneira a minimizar o tempo total necessário para processá-
las. 
 Na construção civil ocorrem problemas também. As barras de ferro ou canos, por 
exemplo, são vendidos em um tamanho padrão. Os clientes geralmente usam vários pedaços 
menores e precisam cortar essas barras. Se não determinarem um bom padrão de corte o 
desperdício de material é grande, que é o que ocorre com freqüência. 
 Outros casos são vistos nas transportadoras onde se tenta arrumar o material de tal 
forma no caminhão para caiba tudo, ou que seja dada o menor numero de viagens. Casos 
semelhantes ocorrem quando se tenta arrumar os conteres nos navios ou aviões e ainda na 
arrumação de estoques. 
 
 4 Objetivos 
 
 Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta web para a 
resolução de problemas de corte e empacotamento. Nosso foco principal foi o 
desenvolvimento da ferramenta para resolução de problemas unidimensionais baseado na 
heurística FFD(first-fit-decreasing) e com o auxílio de uma estratégia Multi-Start para 
encontrarmos a solução ótima. 
 
 
 Metodologia 
 
 1 Heurística FFD 
 

A ferramenta criada está baseada na heurística FFD (first-fit-decreasind), que auxilia 
na resolução de problemas de corte e empacotamento unidimensionais. Esta heurística 
consiste em colocar os itens maiores no padrão de corte quantas vezes for possível, até que 
não haja mais espaço ou que a demanda dos itens já tenha sido atendida [5]. Como os itens 
maiores são mais difíceis de serem combinados, eles são alocados primeiro. Dessa forma 
todos os outros itens são organizados, dos maiores para os menores. Na heurística FFD a lista 
de itens a serem empacotados é conhecida antes do início da execução do algoritmo [7]. 
Assim o padrão de corte vai sendo construído, os primeiros itens vão sendo colocados no 
padrão até que não caibam mais e assim sucessivamente. Para cada padrão pode ou não existir 
uma perda. Quando ainda há espaço para armazenamentos dos itens, mas não há mais itens 
que caibam naquele espaço maior, este valor que sobra é guardado como perda ou resto. 
Quando todos os itens já estiverem armazenados, ou no padrão de corte, nós poderemos saber 
quanto espaço será perdido em cada objeto. 

Essa heurística sempre encontra uma solução inteira, embora não garante que esta 
solução seja ótima, pois como vemos pode haver casos em que sobra espaço em objetos 
separados e isso não é bom. O ideal seria que todos os objetos onde serão empacotados os 
itens, ou para os quais serão feitos os padrões de corte, tivessem perda zero, ou então que a 
perda ocorra em apenas um objeto, pois dessa forma o espaço ficaria melhor aproveitado. 

O problema é dito unidimensional quando apenas uma dimensão é relevante no 
processo de cortagem [5]. A resolução dos problemas de empacotamento unidimensionais 
visa colocar o maior número de itens no padrão, que seria um problema de maximização. Ou 



então diminuir ao máximo esse espaço de perda, que seria um problema de minimização. No 
nosso caso tentaremos resolver os problemas de minimização. Esses problemas são vistos na 
indústria de papel onde grandes rolos têm que ser cortados em tamanhos encomendados, na 
indústria de aço onde bobinas de aço são cortadas em bobinas menores, na indústria de 
alumínio onde um produtor de perfis de alumínio fornece aos clientes o serviço de calcular o 
número mínimo de peças necessárias para atender aos pedidos [5]. 

Para verificarmos qual a solução ótima fizemos uso do simplex, um método bastante 
conhecido para problemas de otimização. Com ele conseguimos encontrar qual a solução 
ótima e a partir nos esforçamos na tentativa de usar a heurística FFD de forma que ele 
encontre a solução ótima. 

 
2 Integração com o Multi-Start 
 
Depois de algumas pesquisas vimos que utilizando uma estratégia Multi-Start 

poderíamos encontrar a solução ótima. Seu princípio básico é aplicar melhoria iterativa várias 
vezes para diferentes pontos iniciais, com soluções iniciais geradas aleatoriamente [6]. Este 
método consiste basicamente em modificar uma solução inicial e fazer com que o algoritmo 
seja executado novamente até que um critério de parada seja atendido. No nosso caso 
tentaríamos mudar a ordem com que os itens foram organizados inicialmente e fazer com que 
o algoritmo baseado no FFD seja executado novamente. Então agora os itens que entrarão no 
padrão de corte primeiro serão os itens que estiverem na frente e que couberem. Assim em 
cada interação ficam armazenados os padrões de corte e a perda que vai ocorrer em cada um. 
Dessa forma podemos estabeler que esse algoritmo baseado nas duas técnicas, Multi-Start  e 
FFD fique sendo executado até que a solução ótima seja encontrada, ou seja, quando apenas 
um padrão de corte tenha perda maior que zero, isso quando não for possível que todos os 
padrões de corte possam ter a perda zero. Se isso não ocorrer podemos determinar que o 
programa pare ao final de n interações e exiba a melhor solução encontrada até o momento. 
Essa “melhor solução” pode ser considerada como sendo aquela que tenha o maior número 
possível de padrões com perda zero, ou que as perdas sejam mínimas em cada padrão de 
corte. 

Com a utilização dessas técnicas tentaremos atingir nosso objetivo, que é desenvolver 
uma ferramenta para resolver problemas de corte e empacotamento baseado em técnicas 
metaheurísticas. No nosso caso casos os problemas serão do tipo unidimensional. 
 
 Resultados e Discussões 
 
 Inicialmente tentamos implementar as técnicas estudadas para testar a validação dos 
algoritmos. Fizemos tudo em linguagem C pela facilidade de implementação e tempo de 
resposta. Primeiro criamos a algoritmo para a heurística FFD e ele funcionou perfeitamente, 
mas os resultados encontrados não eram ótimos, o que já era esperado. A partir daí fizemos a 
integração com o Multi-Start. Os itens de entrada estavam armazenados em um vetor. 
Utilizamos este vetor e trocamos suas posições com um método randômico e deixamos o 
restante do programa ser executado novamente. Agora tivemos que implementar nosso 
critério de parada. Ao iniciar o Multi-Start iniciamos tambem um contador. O primeiro 
critério seria quando a solução ótima é encontrada. Para isso colocamos uma condição onde 
testamos os resultados de saída. Contamos quantos padrões de corte tiveram sua perda zero. 
Se apenas um padrão não tiver a perda zero esse resultado é considerado ótimo e o programa 
para sua execução, exibindo a resposta para o usuário. Se isto não ocorrer incrementamos o 
contador, armazenamos quantas perdas zero aqueles padrões tiveram e fazemos o programa 
ser executado novamente, pois na próxima interação é feita uma comparação quanto ao 



numero de padrões com perda zero e o valor que fica armazenado será sempre o maior. Feito 
isso agora passamos para o segundo critério de parada, pois podem existir casos que não 
cheguem ao primeiro critério. Este foi definido como sendo o momento em que o programa 
atinja 10000 interações, pois já que se trata de uma ferramenta não queremos que o programa 
fique em execução por muito tempo. Se ao final dessas interações não chegarmos ao ótimo 
esperado, o valor que vai ser exibido ao usuário é aquele que estava sendo comparado a cada 
interação, ou seja, o que teve o maior número de padrões com perda zero. 
 Para testar o executável usamos alguns exemplos que tinham resultados ótimos e 
outros não. O programa encontrou a resposta desejada para todos os exemplos que possuíam 
um resultado ótimo, n – 1 padrões com perda zero ou todos os padrões com perda zero. Para 
os exemplos que não possuíam um resultado ótimo o programa devolveu apenas uma boa 
solução. Tudo ocorreu como esperado. 
  
 
Conclusões 
 
  Chegamos ao final deste trabalho com uma imensa satisfação e com a certeza do dever 
cumprido.  Apesar das dificuldades conseguimos implementar as heurísticas estudadas e criar 
a ferramenta como esperado. Por se tratar de uma vasta área de problemas relacionados a 
corte e empacotamento não criamos ferramentas para todos os tipos. Nos concentramos nos 
problemas unidimensionais. Mas fica aqui o espaço aberto para trabalhos futuros, já que ainda 
há muito o que ser estudado em relação aos problemas bidimensionais e tridimensionais. 
Sabemos que estes problemas aparecem com freqüência na indústria, onde se trabalha com 
corte de materiais. Esperamos que este e outros estudos relacionados a área de Otimização, 
mas especificamente relacionados aos problemas de corte e empacotamento, possam vir a 
ajudar cada vez mais na resolução desses problemas assim como no estudo de novas técnicas. 
Para finalizar deixo claro que o projeto foi de grande importância para minha vida acadêmica 
e profissional. 
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RESUMO 
 
Este artigo propõe o uso de programas de TV Digital Interativos como ferramenta tecnólogica 
de suporte pedagógico para educação de crianças que se encontram em processo de 
alfabetização, mais precisamente no primeiro nível do ensino fundamental. Apresentamos e 
analisamos um caso de estudo utilizando mímicas em um programa de TV Digital Interativa. 
O grande poder visual e lúdico das mímicas,  juntamente com a possibilidade de interação por 
parte das crianças cria novas possibilidades no uso da TV como ferramenta educadora. 
Procurando explorar o potencial educador que a TV Digital nos oferece, desenvolvemos a TV 
Mímica. Trata-se de uma aplicação para TV Digital, a princípio desenvolvida em duas 
versões, a TV-Mímica NCLUA e a TV-Mímica JAVA, utilizando-se respectivamente as 
linguagens NCL e JAVA, explorando o que há de melhor em cada abordagem. O projeto 
objetiva a criação de um ambiente de aprendizagem voltado para auxílio no processo de 
alfabetização de alunos do Ensino Fundamental I. As atividades estão desenvolvidas em 
etapas, as quais evoluem mediante o sucesso do aluno/telespectador na resolução dos 
problemas propostos. Por meio do jogo educativo, os alunos terão a possibilidade de reforçar 
conhecimentos gramaticais, associando a mímica realizada por um artista e exibida através de 
um vídeo, à imagens, letras, palavras e frases, além de trabalhar o raciocínio lógico.  
 
Palavras-chave: TV Digital Interativa, Educação, T-Learning, Ginga, Inclusão Digital  
 
INTRODUÇÃO 
 
O espaço educacional vêm sendo bombardeado por fortes mudanças procedentes de 
transformações sociais decorrentes principalmente do processo de globalização e avanços 
tecnológicos, que acarretam a modificação dos valores culturais de um país. Hoje estamos 
inseridos em uma sociedade onde a cultura material cede espaço para uma cultura da 
informação e conhecimento. Castells (1999) corrobora afirmando que vivenciamos um 
intervalo histórico, no qual a principal característica é a transformação da nossa cultura 
material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnologia da informação (CASTELLS, 
1999, p.67). Como causa dessa mudança paradigmática do social, temos uma incorporação 
cada vez mais acelerada e qualitativa das tecnologias em vários âmbitos da vida social, 
refletindo desta forma, na educação.  
 
Quando falamos em tecnologias no contexto educativo, com maior evidência o de nível 
público, observamos que mesmo com a incorporação de determinadas tecnologias em sala de 
aula, percebe-se que na realidade tais ferramentas na maioria das vezes são mal empregadas. 
Vários são os fatores que causam essa má utilização dos recursos tecnológicos, porém 
enfatiza-se, sobretudo, a resistência à aceitação do "novo" (conhecimento) por parte de um 
alto número de docentes; a falta de preparação da categoria para o uso desses equipamentos, 
sobretudo devido a falta de importância das próprias agências formadoras em incluir em seus 



 

 

currículos de forma obrigatória cursos nos quais enfatize-se o estudo dos meios de 
comunicação e suas linguagens, incluindo aqui os de suporte tecnológico, como exemplo a 
informática e suas possibilidades/benefícios. Outro aspecto que pode ser observado na 
realidade educacional brasileira, que também contribui para o uso inepto das ferramentas 
didáticas de suporte tecnológico na escola, se refere ao fato de não haver, na maioria das 
instituições públicas, uma estrutura física adequada para abrigar determinadas tecnologias. 
Acrescenta-se ainda a inexistência de técnicos especializados que auxiliam na manutenção 
dos equipamentos.  
 
O avanço tecnológico, principalmente no que se refere ao trato de imagens, vídeos e áudios 
possibilita a criação de sistemas multimídias cada vez mais atrativos e eficientes, quando bem 
utilizados, capazes de auxiliar no processo de ensino. A televisão constitui um dos recursos 
decorrentes dessa evolução científica e tecnológica que a cada dia ocupa mais lugares nos 
lares e demais instituições da sociedade, inclusive nas instituições educativas. Junqueira Filho 
(2001) soma expondo que nos dias de hoje, a televisão tem sido a companhia freqüente na 
vida de nossas crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja 
com o consentimento, com a negligência ou a falta de recursos das próprias famílias. 
(JUNQUEIRA FILHO, 2001, p. 139).  
 
Pensar a televisão de hoje como ferramenta alternativa de produção de conhecimento poderá 
gerar implicações quanto ao seu uso, uma vez que caracteriza-se como um meio de “mão 
única”. Andrade (2003) esclarece tal perspectiva quando diz que a televisão, como única 
janela, mal deixa a luz passar, e o espectador, na escuridão da não comunicação e da não 
informação, ignora a fonte, os critérios de credibilidade, as condições de produção do 
conteúdo e a diversidade de pontos de vistas. (ANDRADE, 2003, p. 309).  
 
Portanto, a TV da forma como é vista e sentida hoje nos remete a existência, na maioria das 
vezes, da "passividade" do telespectador, fato este que traz consigo conseqüências sociais, 
posto que a televisão é tida como uma poderosa máquina influenciadora e produtora de 
sentidos, corroborando com Fischer (2008), quando afirma que ela é parte integrante e 
fundamental de complexos processos de veiculação e de produção de significações, de 
sentidos, os quais por sua vez estão relacionados a modos de ser, de pensar, de conhecer o 
mundo, de se relacionar com a vida.  
 
Ao considerar a televisão como instrumento para auxílio na formação do indivíduo, podemos 
tirar proveito de características específicas deste instrumento, como seu longo alcance, no que 
se refere ao aspecto geográfico e sua ampla abrangência, quando considerado um utensílio 
doméstico presente na maioria dos lares brasileiros. Contudo, as televisões de caráter 
analógico carregam a característica da passividade, como mencionado anteriormente, onde o 
sujeito que dela usufrui não dispõe da oportunidade de comunicação simultânea. Hoje essa 
realidade sofre alterações que pouco a pouco estão mudando “a cara” da TV dos brasileiros.  
 
O século XXI traz consigo uma gama de possibilidades das mais diversas tecnologias que 
podem ser aplicadas no meio pedagógico. Contudo, uma delas esta ganhando destaque por 
reunir toda a atratividade e poderes da mídia televisiva com a diversidade e possibilidades de 
uso de softwares, juntamente com a comunicação simultânea proporcionada pela rede 
mundial de computadores, a internet. Estamos agora frente à TV Digital Interativa. O que 
antes era apenas uma aspiração para os brasileiros, atualmente está tornando-se uma realidade 
que nos proporciona novos benefícios, como fácil acesso a informação, posto que a TV 
Digital oferece um modelo no qual o usuário não apenas recebe informação, mas sim interage 



 

 

com aplicações, o que possibilita ao telespectador acessar a informação desejada a qualquer 
hora e local. Além disso, a popularidade do atual modelo de televisão, que conta com 
aproximadamente 96% da população como telespectadores, será herdada pelo novo modelo 
de TV Digital. Popularidade esta que, devido a fatores sócio-econômicos faz com que a TV 
torne-se objeto de desejo da sociedade em geral.  
 
Na tentativa de agregar a popularidade da televisão às possibilidades advindas com o 
surgimento do modelo digital da televisão interativa, integrando a isto uma função 
educacional é surge a TV Mímica, tendo como objetivos, a realização de experimentos de 
inserção digital envolvendo a TV Digital Interativa em escolas, “a priori” públicas; reforçar 
conhecimentos gramaticais; fazer associações (imagem/palavra/frase) e trabalhar o raciocínio 
lógico, auxiliando assim, no processo de alfabetização; promover a interação sujeito x TV; 
explorar as potencialidades da tecnologia como forma de auxiliar no trabalho realizado pelas 
professoras da instituição e por fim minimizar a questão da exclusão digital. 
 
METODOLOGIA 
 
O TV Mímica constitui-se em um programa educativo voltado para alfabetização infantil. Seu 
ambiente nos remete uma atmosfera lúdica, como uma brincadeira de criança, assim o 
telespectador-aprendiz poderá aprender o conteúdo sugerido de forma descontraída e 
divertida, por meio de adivinhações das mímicas propostas. A intenção foi criar um espaço de 
ensino capaz de auxiliar no processo de alfabetização dos alunos, ajudando na aprendizagem 
da leitura e escrita, proporcionando assim a fixação e o melhoramento do aprendizado do 
conteúdo aplicado à Educação. 
 

Como jogar? 
 
A TV Mímica consiste em um jogo onde é exibido um vídeo de um artista realizando uma 
mímica de algum objeto, animal, personagem, dentre outros elementos. Simultaneamente são 
exibidas várias imagens as quais irão ser decifradas por meio da mímica, ou lacunas a serem 
preenchidas com textos, letras, palavras e frases, que também estarão relacionadas à mímica 
do vídeo. A criança deve associar a mímica à sua imagem ou texto para poder prosseguir no 
jogo. 
 
O jogo foi desenvolvido por nível de complexidade, a seqüência seria: decifração de imagens 
(Figura 1), concluindo este nível passamos para letras (Figura 2), as quais serão mimicadas 
por meio de leitura labial. Posteriormente a esta etapa virá a decifração de palavras (Figura 3). 
Por fim, terminamos com um nível mais complexo, o qual seria a adivinhação das frases, tudo 
através da mímica (Figura 4). 
 
Um fator importante para o sucesso de tal método está na atenção que os alunos dão ao 
apresentador. Sendo assim, itens que tornem a história que eles estão contando divertidas, 
chamando a atenção da criança, são essenciais. Alguns desses itens são: boa articulação das 
palavras e gestos, tom de voz do narrador e até a respiração (expirar / inspirar), tendo em vista 
que esses elementos possuem o poder de atingir o imaginário da criança, criando o clima da 
narrativa, fazendo com que as crianças construam e interliguem imagens em seu pensamento 
abstrato. 
 
 
 



 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para obtenção dos resultados, foi realizada uma análise das melhores propostas, levando em 
conta não só o caráter tecnológico, como também o caráter pedagógico da aplicação. 
 
No primeiro momento foi analisada a melhor forma de interação entre o aluno/telespectador e 
o jogo. Vários fatores cruciais para o sucesso do jogo foram definidos, de tal forma que a 
mímica consiga maximizar a atenção dada pelo aluno, à aplicação. Sendo assim, itens que 
tornem divertidos os gestos que os mímicos realizam e que fixem a atenção da criança são 
essenciais. Alguns desses itens são: cenário, figurino, boa articulação das palavras e gestos, 
tom de voz do narrador e até a respiração (expirar / inspirar), tendo em vista que esses 
elementos possuem o poder de atingir o imaginário da criança, criando o clima da narrativa, 
fazendo com que as crianças construam e interliguem imagens em seus pensamentos 
abstratos. 
 
É importante ressaltar que tal tecnologia não irá suprir todas as necessidades de mediação 
pedagógica. A mesma dará suporte ao processo de alfabetização dos alunos participantes, 
sendo que os recursos humanos são essenciais para o sucesso do projeto, o qual deve conter 
uma equipe bem treinada sobre os benefícios e prejuízos ocasionados pelo uso de recursos 
tecnológicos na educação, bem como deve estar preparada para lidar com os imprevistos que 
surgem em qualquer método de ensino. 
 
Depois de discutido o caráter pedagógico da aplicação, analisamos as melhores alternativas 
tecnológicas para o primeiro Modelo TV Mímica. Tal modelo seria desenvolvido utilizando-
se apenas linguagem NCL (Nexted Context Language), que consiste em uma aplicação XML, 
declarativa, com facilidades para a especificação de aspectos de interatividade, sincronismo 
espaço-temporal entre objetos de mídia, adaptabilidade, suporte a múltiplos dispositivos e 
suporte à produção ao vivo de programas interativos não-lineares; linguagem esta definida 
como “padrão” para desenvolvimento de aplicações para TV Digital Interativa no Brasil.  
 
Entretanto a estrutura estática do NCL, focada apenas em sincronismo entre mídias, não 
oferecia dinamismo suficiente para o desenvolvimento da TV Mímica, posto que esta 
linguagem não disponibiliza nenhum mecanismo procedural, nem suporte a expressões 
matemáticas amplamente utilizadas no processo de dinamização do jogo, como por exemplo, 
na limitação do número de erros, na randomização dos vídeos, entre outros, fazendo com que 
mesmo o processamento sobre a operação mais básica da matemática, a de incremento, torne-
se muito custosa em NCL. 
 
A solução para superar a limitação da estrutura estática de uma aplicação NCL foi utilizar a 
linguagem de scripts LUA, uma linguagem de programação de extensão projetada para dar 
suporte à programação procedimental em geral. Ela funciona embarcada em um programa 
“cliente anfitrião”, chamado de programa hospedeiro, no nosso caso o programa NCL. Deste 
modo o NCL pode invocar funções para executar um pedaço de código Lua, pode escrever e 
ler variáveis Lua, herdando todas as vantagens advindas desta linguagem, melhorando 
exponencialmente o dinamismo da aplicação. 
 
Além da TV-Mímica NCL, foi desenvolvida a TV-Mímica JAVA, criada objetivando os 
mesmos aspectos educativos com a distinção de utilizar uma poderosa linguagem muito 
disseminada no mundo acadêmico, chamada JAVA. Esta versão, por ser desenvolvida com 



 

 

uma poderosa tecnologia, como dito anteriormente, não ofereceu tanta resistência no âmbito 
de sua implementação. 
 
Abaixo encontram-se as imagens da aplicação TV Mímica desenvolvida em NCL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 1 – Mímica e Imagens     Figura 2 – Mímica e Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 3 – Mímica e Palavras    Figura 4 – Mímica e Frases 
 
CONCLUSÃO 
 
Tendo em vista o texto acima exposto, infere-se que, embora o avanço tecnológico propicie 
exponencialmente o surgimento de novas tecnologias aplicáveis à educação, os recursos 
tecnológicos - no nosso caso o Programa TV Mímica - não podem tornar-se os atores 
principais da educação. Eles devem ser apenas elementos coadjuvantes que auxiliam no 
processo de ensino. Portanto, o professor sempre será a chave mestre para o sucesso de 
qualquer projeto que tenha por objetivo educar e que despenda para esse fim, o uso de 
aparatos tecnológicos. Para que consigamos formar sujeitos realmente capazes de utilizar a 
tecnologia de forma inteligente, ainda é necessário significativas mudanças, tanto no âmbito 
social quanto no âmbito tecnológicos. 
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Resumo
Os grandes volumes de dados gerados, a demanda por informações estratégicas e 

o poder de processamento e armazenamento exigidos pelos sistemas computacionais de 
análise de dados impulsionam o estudo e o desenvolvimento de soluções em mineração 
distribuída de dados. Neste contexto, este trabalho aborda conceitos deste tema, realiza 
um levantamento das abordagens mais relevantes de mineração distribuída, apresenta a 
exploração da tecnologia e os resultados das atividades desenvolvidas.

Palavras-chave:  processamento  distribuído,  grid  computacional,  descoberta  de 
conhecimento em bancos de dados.

Introdução
A crescente quantidade de dados manipulados pelas empresas tem gerado uma 

também crescente necessidade de gerenciar tais dados, de forma a obter dos mesmos 
informações úteis para o desenvolvimento das instituições que os geram. Para tanto, se 
fazem  necessárias  ferramentas  de  mineração  de  dados  (Data  Mining),  que  são 
responsáveis  pela  identificação  de  padrões  válidos,  que  tragam  alguma  novidade  e 
utilidade e, logicamente, que sejam compreensíveis (Fayyad et al., 1996a).  

No  entanto,  uma  barreira  se  apresenta  quando  a  quantidade  de  dados  vai 
aumentando  significativamente:  é  preciso  um  maior  poder  de  processamento,  que 
geralmente não está disponível em nossos centros de pesquisa ou nas empresas. Um 
outro problema surge diante do avanço das redes de computadores: os dados encontram-
se cada vez mais dispersos e a centralização dos mesmos para posterior mineração exige 
muito da rede e gera atrasos por causa do tempo de transmissão.

Uma  solução  que  se  apresenta  para  tais  problemas  é  a  mineração  de  dados 
utilizando o recurso da divisão do processamento, que pode se dar de diversas formas a 
serem discutidas nesse trabalho.  Dessa forma, o presente resumo objetiva fazer uma 
revisão  do  estado-da-arte  da  mineração  distribuída  de  dados,  apresentando  as 
tecnologias utilizadas para tanto e os resultados de experimentos nesta área. 

Metodologia
Inicialmente  foi  realizado  um  processo  de  investigação  sobre  mineração 

distribuída envolvendo grids computacionais e sistemas multiagentes de mineração de 
dados,  sendo identificado o estado-da-arte  nesta área.  Foram estudados os conceitos 
fundamentais, tecnologias envolvidas, métodos computacionais, softwares e pesquisas 
relevantes realizadas no Brasil e no exterior.

Projeto: Mineração de Dados em Grids Computacionais
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Num segundo momento, foram levantados e avaliados recursos computacionais 
disponíveis para a realização experimentos. Os recursos avaliados e configurados para 
os experimentos foram: Pacote de software de mineração de dados e aprendizagem de 
máquina Weka 3.5.7 – inclusive o módulo de mineração distribuída;

 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados MySQL 5.0;
 API para conexão Java-SGBD JDBC (mysql-conector-java-5.1.6);
 Bases de dados dos repositórios da Universidade da Califórnia (UCI);
 Ambiente distribuído de 6 máquinas do Laboratório de Ensino de Computação.

A  aplicação  Experimenter  do  Weka  foi  devidamente  configurada  em  seis 
máquinas do Laboratório de Ensino de Computação (LEC),  onde uma das máquinas 
continha as bases de dados e as outras forneciam processamento distribuído das tarefas 
de mineração. As bases de dados da Universidade da California foram mineradas, e os 
resultados dos experimentos realizados serão apresentados na próxima seção.

Resultados e Discussão
As técnicas computacionais e as ferramentas exigidas para suportar a extração 

do conhecimento são assuntos do Knowledge Discovery in Database(KDD), que, como 
o nome indica, trata-se de descoberta de conhecimento em bases de dados. A Mineração 
de dados se enquadra como uma parte deste processo que ajuda a encontrar os padrões 
que servirão de base para a extração de conhecimento, que posteriormente servirá para 
dar suporte a decisões que solucionarão problemas dentro da organização.

Segundo (Fayyad et al., 1996a), os passos do processo de KDD são:
1. Seleção - definição do conjunto de dados alvo.
2. Pré-processamento – tratamento dos dados, contendo: limpeza, remoção de  
ruídos e definição de estratégias para manipulação de dados ausentes.
3.  Transformação  -  redução,  ampliação  e/ou  reprojeção  de  atributos  ou  
instâncias, no intuito de retirar o que não tem importância e agregar os dados  
mais significativos.
4. Mineração de dados - análise dos dados e seleção de tarefas, métodos, 
algoritmos e modelos para a localizaçãoo de padrões, além da busca por padrões 
relevantes.
5. Interpretação – validação dos padrões descobertos.
Para que o conhecimento obtido seja interpretado,  é necessário  que os dados 

sejam  devidamente  relacionados  através  das  tarefas  de  mineração.  Elas  podem  ser 
classificadas  como  (Santos  Silva  2004):  aprendizagem  supervisionada  e  não-
supervisionada.  No primeiro caso, um atributo numa base de dados é escolhido para 
servir de referência para a comparação dos padrões. O objetivo dos algoritmos que se 
encaixam nesse perfil é fornecer previsões ou tendências nos dados. Um exemplo de 
tarefa  de  aprendizagem  supervisionada  é  a  classificação.  Já  na  aprendizagem  não-
supervisionada, não existe um atributo modelo. Neste caso, é visado estabelecer uma 
visão geral  de forma breve dos dados disponíveis.  A associação e agrupamento são 
exemplos de tarefas de aprendizagem não-supervisionada.

Para  aplicações  distribuídas  ou  no  intuito  de  ajudar  na  melhoraria  do 
desempenho, utiliza-se a mineração distribuída de dados (DDM – do inglês distributed 
data mining). Ela é composta de fases (Freitas and Lavington 1997): inicialmente é feita 
a  divisão dos dados para serem minerados por processadores distintos; em sequência, 
cada processador executa um algoritmo de mineração diferentes entre si ou não; e por 
fim,  o  conhecimento  local  descoberto  é  combinado  em  um  conhecimento  global. 
Quanto às técnicas de DDM, as mesmas são aplicadas em cada partição de dados ao 



mesmo tempo, gerando um modelo por local. Os modelos locais são depois agregados 
para produzir o modelo final.

Classificadores  de  aprendizagem  para  dados  homogêneos  são  relatados  por 
técnicas  de  aprendizagem  conjunta  (Dietterich  2000).  Nesta  abordagem  múltiplos 
modelos locais, chamados classificadores base, são produzidos e os resultados são para 
atingir  uma  maior  precisão.  Os  resultados  dos  clasificadores  base  são  combinados 
através de uma tarefa de aprendizagem chamada de meta-aprendizagem, que tem como 
resultado a criação de um conjunto de treinamento meta-nível composto pelas predições 
dos  classificadores  base  individuais.  Para  todas  as  predições,  o  conhecimento  das 
características e o desempenho dos classificadores bases são processados em um meta-
classificador.

Para manipular dados heterogêneos armazenados em diferentes locais, técnicas 
foram  desenvolvidas.  Em  algumas  aplicações  de  DDM  heterogêneas  não  há  a 
necessidade de detectar interações entre características de diferentes locais. A técnica de 
agregação proposta em (Tumer and Ghosh 2000) utiliza uma abordagem baseada em 
uma sequência  estatística  para combinar  modelos  locais  de alta  variância  gerados  a 
partir de dados heterogêneos. Detalhes de outras técnicas podem ser encontrados em 
(Yamanishi 1997). Um algoritmo de aprendizagem Bayesiana cooperativa distribuída 
foi  desenvolvido  em  (Yamanishi  1997)  a  qual  considera  conjuntos  de  dados 
homogêneos. Uma ”abordagem fragmentada” para minerar classificadores de recursos 
de dados distribuídos é sugerida em (Cho and Wuthrich 1998). Lam e Segre (Lam and 
Segre 1997) propõem uma técnica para produzir automaticamente uma rede de crença 
Bayesiana  para  descobrir  conhecimento  usando  uma  abordagem distribuída.  Outros 
trabalhos tratam da otimização de projetos de DDM (Grossman and Turinsky 2000), 
poda do classificador (Prodromidis and Stolfo 2001) e decomposição do problema e 
seleção de um modelo local em DDM.

Uma  alternativa  para  a  mineração  distribuída  é  a  utilização  de  Grades 
Computacionais.  Estas  compõem  uma  tecnologia  de  arquitetura  geograficamente 
distribuída visando melhorar e viabilizar o processamento de uma aplicação que requer 
grande poder de processamento (Kesselman and Foster 1998). Nas grades, as entidades 
que compartilham recursos são denominadas organizações virtuais (OV) que podem ser 
heterogêneas física e logicamente. Através daquelas, os usuários conectam-se para obter 
serviços computacionais que estão ociosos em suas fontes, sem ter conhecimento da 
origem e nem como os serviços estão sendo disponibilizados (Cirne 2005). 

Um dos aplicativos que viabilizam a implementação de mineração em grades 
computacionais é o framework  Knowledge Grid, um sistema implementado para dar 
suporte ao desenvolvimento de processos KDD distribuídos, e pode ser combinado com 
sistemas em grades como o Globus e Legion. O mesmo faz uso de mecanismos básicos 
de grades para construir  um serviço de descoberta de conhecimento específico.  Este 
framework fornece aos usuários abstrações de alto nível e conjuntos de serviços, com os 
quais é possível integrar recursos de uma grade para dar suporte a todas as fases do 
processo de descoberta de conhecimento, mineração de dados em si, e a representação 
de  conhecimento.  Por  isso,  permite  que  os  usuários  se  concentrem no  processo  de 
descoberta de conhecimento que eles devem executar, sem se preocupar com a infra-
estrutura de grade e seus detalhes de baixo nível. 

Um outro framework é o  Weka4WS, que consiste em uma extensão do Weka 
(Weka 2008) que dá suporte à mineração de dados distribuída em ambientes de grades, 
que  foi  desenvolvido  na  Universidade  da  Calabria  -  Itália.  O Weka  é  um software 
desenvolvido em Java, composto de uma grande coleção de algoritmos de aprendizagem 
de  máquina  escritos  em  Java  para  pré-processamento  de  dados,  classificação, 
agrupamento,  regras de associação e visualização,  que podem ser chamados por um 
usuário através de uma interface gráfica.



No Weka tradicional  o processo de mineração de dados é realizado em uma 
única máquina, uma vez que os algoritmos só podem ser executados localmente. Já o 
Weka4WS dá suporte a execuções remotas de algoritmos de mineração de dados através 
do  WSRF  -  Web  Services.  Tarefas  de  mineração  de  dados  distribuída  podem  ser 
executadas  concorrentemente  nos  nós  de  uma  grade  de  forma  descentralizada, 
explorando  a  distribuição  dos  dados  e  melhorando  o  desempenho  da  aplicação.  O 
Weka4WS expõe todas  as  suas  funcionalidades  como Web  Services,  que  permitem 
benefícios  importantes  tais  como:  a  descoberta  e  composição  dinâmica  de serviços, 
suporte  padrão de autorização e criptografia,  e assim por diante.  Questões quanto a 
performance e várias outras podem ser encontradas em (Talia et al. 2005).

Uma outra opção do Weka para trabalhar com mineração distribuída é utilizar o 
recurso oferecido pela aplicação Experimenter, podendo dividir o processamento entre 
várias  máquinas  que  estão  em  rede.  Essas  máquinas  podem  processar  algoritmos 
diferentes e, trabalhando em paralelo, diminuem o tempo de execução requerido para 
minerar uma grande base de dados, podendo também trabalhar,  cada uma, com uma 
base de dados diferente. Na arquitetura dessa aplicação encontra-se uma máquina que 
controla  todo  o  processamento  através  da  interface  gráfica  do  Experimenter  sendo 
utilizada  como  servidor.  As  demais  máquinas  são  acessadas  remotamente  e 
disponibilizam  seu  processamento  para  auxiliar  na  tarefa  de  mineração.  Depois  da 
finalização do processo o resultado é armazenado no banco de dados. 

O Weka Experimenter  foi  escolhido para realizar  os experimentos  devido ao 
número  de  algoritmos  de  mineração  disponibilizados,  aos  recursos  de  acesso  e 
tratamento de dados do ambiente e à robustez da solução. Muitas dificuldades foram 
encontradas na fase de instalação e configuração do ambiente. A versão mais recente do 
software (3.5.8) apresentou problemas em sua implantação. A versão anterior (3.5.7) foi 
então  utilizada,  mesmo  implicando  em retrabalho.  Para  as  tarefas  de  mineração  de 
dados, foram utilizadas cinco bases de dados, sendo duas do repositório UCI e três do 
Weka.  O  ambiente  do  Experimenter  foi  utilizado  em  até  6  computadores  com 
Processador AMD Semprom, com 512Mb de memória RAM e 30Gb de disco rígido. 

Os resultados mais relevantes da pesquisa desenvolvida incluem:
● Experimentos indicaram que no caso de uma única base de dados, o ganho 

de desempenho nas tarefas de mineração é sublinear, ou seja, o aumento do número 
de  máquinas  na  distribuição  do  processamento  gera  um  ganho  computacional 
proporcionalmente inferior ao mensurado com apenas uma máquina; 

● Na maioria dos testes realizados em grandes quantidades de bases de dados o 
ambiente processa com mais eficiência através da opção de distribuição de tarefas 
do que distribuindo bases de dados;

● Em todos os testes ficou claro o vantajoso custo benefício da mineração de 
dados distribuída, inclusive quando as máquina não estavam totalmente dedicadas à 
mineração;

● Através  da  investigação  e  levantamentos  realizados,  foram  adquiridos 
conhecimentos e competências numa área estratégica em Ciência da Computação – 
a mineração de dados distribuídos;

● Novos  pontos  de  pesquisa  e  contribuição  foram  identificados  durante  o 
desenvolvimento deste projeto;

● Um ambiente  de  mineração  distribuída  de  dados  encontra-se  instalado  e 
configurado no Laboratório de Ensino da Computação (LEC);

● Elaboração da monografia de trabalho de conclusão de curso “Mineração de 
Dados Distribuída: Um Passeio pelo Estado da Arte”, subsidiada pelas atividades 
deste projeto, defendida em junho do corrente ano. 



● Submissão de um artigo de mesmo título ao IV Workshop em Algoritmos e 
Aplicações  de  Mineração  de Dados do  XXIII  Simpósio  Brasileiro  de  Banco de 
Dados.

Conclusões
A mineração  de dados  distribuída  apresentou-se como uma eficiente  solução 

para  os  problemas  encontrados  na  área:  grandes  volume de  dados,  distribuição  dos 
mesmos e capacidade de armazenamento e processamento dos sistemas computacionais. 
A  mineração  distribuída  de  dados  possui  uma  boa  relação  custo-benefício,  por 
possibilitar um menor tempo de execução do processo de descoberta de conhecimento 
sem a necessidade de aquisição de máquinas de grande porte. 

Uma vez que o projeto abordou algoritmos e tecnologias de três relevantes áreas 
da  Ciência  da  Computação  (banco  de  dados,  inteligência  artificial  e  sistemas 
distribuídos), suas atividades enfrentaram um nível de dificuldade acima do esperado no 
que  diz  respeito  à  complexidade  das  ferramentas  e  do  ambiente  de  mineração 
distribuída. A participação de professores e técnicos do Departamento de Informática 
em diferentes  pontos  do projeto possibilitou,  mesmo com atrasos  de cronograma,  o 
desenvolvimento do projeto.

Uma  dificuldade  comum  em  pesquisas  da  área  de  mineração  de  dados  é  a 
obtenção de bases de dados reais, uma vez que empresas e instituições possuem severas 
restrições à cessão de informações, mesmo quando destinam-se a ativades acadêmico-
científicas. Para superar esta dificuldade, foram obtidas bases de dados do repositório de 
aprendizagem de máquina da Universidade da Califórnia.

A  despeito  das  dificuldades  encontradas,  o  projeto  permitiu  explorar  novas 
tecnologias  e  abordagens  em mineração  de dados,  contribuindo  para a  aquisição  de 
conhecimento relevante e competências estratégicas neste domínio. Devido à relevância 
do  tema,  a  pesquisa  terá  continuidade  com novas  bases  de  dados  e  algoritmos  no 
ambiente de mineração distribuída do LEC.
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Resumo 
 
Este Projeto de Pesquisa tem como objetivo principal investigar a aplicação de tecnologias da 
Web Semântica, especialmente ontologias, em mecanismos para integração de bases de dados 
relacionais heterogêneas em aplicações Web corporativas desenvolvidas para a plataforma 
Java EE. 
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Introdução 
 
O desenvolvimento de software, em geral, está alinhado ao momento tecnológico, fato que 
tem causado diversos problemas de interoperabilidade entre aplicações. A adoção de 
diferentes tecnologias no desenvolvimento de software e no armazenamento de dados tem 
gerado ilhas de funcionalidade e dados de difícil acesso. A adoção do paradigma SOA – 
Arquitetura Orientada a Serviço (ERL, 2005) no desenvolvimento de aplicações distribuídas e 
a rápida disseminação de Web Services (ERL, 2004) tem sido apontados como solução para 
este problema.  

Contudo, esta solução está baseada em mecanismos para interoperabilidade sintática 
(JOVELLANOS, 2003), ou seja, baseado na “forma” como os dados estão armazenados. Uma 
abordagem mais recente, denominada interoperabilidade semântica (HENDLER, 2002), visa 
ampliar o nível de interoperabilidade com a adição de “significado” aos dados, a partir de 
vocabulários compartilhados, denominados ontologias (GÓMEZ-PEREZ, 2004). Ontologias e 
demais tecnologias da Web Semântica (BERNERS-LEE, 2001), extensão da Web tradicional 
tem sido alvo de significativos esforços de padronização pelo W3C (World Wide Web 
Consortium).  

Neste projeto, as atividades de pesquisa tiveram como foco a plataforma Java EE (Sun 
Microsystems), que é um padrão largamente utilizado no desenvolvimento de aplicações 
corporativas distribuídas. Esta plataforma em sua versão 5 apresenta suporte a SOA e ao 
desenvolvimento das chamadas aplicações Web de próxima geração. Contudo, a 
conformidade de Java EE à Web semântica ainda demanda por esforços de pesquisa. É 
precisamente neste contexto que está inserido este trabalho, que teve como objetivo principal 
investigar como as tecnologias semânticas, notadamente as ontologias, podem ser 

                                                 
 

 



 

 

explicitamente utilizadas em mecanismos existentes na especificação Java EE, de forma a 
auxiliar a integração semântica de dados armazenados em bases de dados heterogêneas. 

 
Metodologia 
 
Este projeto de pesquisa contou com a colaboração de dois alunos de iniciação científica, um 
bolsista e outro voluntário. No desenvolvimento da pesquisa foi adotada a seguinte 
metodologia. Um primeiro momento referente à pesquisa bibliográfica e um segundo 
momento dedicado à análise dos mecanismos estudados e projeção para o propósito 
específico de integração semântica. Ambas as fases foram documentadas.  

A fase de pesquisa consumiu metade do tempo previsto para o projeto, ou seja, um semestre, 
uma vez que envolveu o estudo aprofundado de assuntos que transcendem às disciplinas do 
curso. Nesta fase foi feita uma divisão em duas linhas de pesquisa, sendo cada uma de 
responsabilidade de um aluno, mas com a observância de reuniões periódicas para troca de 
conhecimento entre os mesmos e para fins de orientação. A primeira linha de estudo foi 
voltada à Web Semântica, tecnologias para concepção e implementação de ontologias e 
mecanismos existentes para integração semântica. A segunda linha de estudo dedicou-se à 
especificação Java EE, notadamente a API Persistence responsável pela interface com os 
serviços de armazenamento e recuperação em bancos de dados.   

A implementação do mecanismo proposto para fins de validação, previsto inicialmente no 
projeto, não pôde ser realizado no tempo do projeto, dada a complexidade apresentada, o que 
exigiria dos alunos grande maturidade em desenvolvimento de software. Tal atividade está 
proposta como trabalho futuro. 

 
Resultados e Discussão 
 
Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos através deste projeto de pesquisa, faz-se 
necessário apresentar primeiramente os principais conceitos e mecanismos relacionados às 
duas linhas de pesquisa (Web Semântica e Java EE/JPA), que são dois aspectos chaves 
relacionados à tarefa de integração semântica.  

A Web Semântica surgiu como conceito em 2001 em um artigo da Scientific American de 
co-autoria de Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila (BERNERS-LEE, 2001). Neste 
artigo, é apresentado um potencial e, segundo os autores, inevitável esgotamento da 
capacidade de obtenção de informações através da Web. Tal situação seria resultado do 
projeto inicial da Web, cujo conteúdo teria sido inicialmente projetado para a leitura e 
entendimento humanos, responsáveis em última instância pela análise de seu valor, tarefa até 
então impossível de ser automaticamente realizada pelos programas de computadores. A estes 
seriam atribuídas, exclusivamente, as tarefas de manipulação e recuperação de documentos 
armazenados nos bancos de dados acessíveis via Web. Nesse sentido, a Web é considerada 
pelos autores, uma Web de dados.  

Dada a quantidade de documentos atualmente disponíveis, fica impraticável atribuir aos seres 
humanos a tarefa de avaliar a relevância de tais documentos. É urgente, portanto, que tal 
tarefa seja efetuada automaticamente por agentes de software. É precisamente essa a filosofia 
da Web Semântica preconizada por Tim Berners-Lee e seus colegas. Desde então, inúmeros 
esforços têm sido feitos para possibilitar o desenvolvimento de mecanismos que transformem 
a Web de dados, também chamada Web tradicional, em uma Web de conhecimento, a Web 
Semântica. Dentre as tecnologias que servem de base a Web Semântica estão as Ontologias, 
que são vocabulários compartilhados, que permitem atribuir significado aos dados. O uso de 



 

 

ontologias torna mais inteligente a busca de documentos, porque recupera informações 
através de seu significado (busca semântica) em substituição a busca sintática, baseada no uso 
de palavras-chave. 

A especificação Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) é uma plataforma para 
desenvolvimento de aplicações Web corporativas através da linguagem de programação Java. 
Esta especificação explicita o uso de APIs para tratamento de vários aspectos fundamentais do 
desenvolvimento de aplicações distribuídas na Web, dentre eles mecanismos de comunicação 
síncrona e assíncrona, tolerância a falhas, segurança e tratamento de eventos. A versão 5 de 
Java EE trata explicitamente do desenvolvimento de aplicações de próxima geração, baseadas 
no paradigma orientado a serviços (SOA) e implementados através de Web Services.   

Um importante recurso distingue a versão Java EE 5 da versão anterior que é o mecanismo de 
anotação, acrescentado diretamente nos objetos Java durante a sua criação. Anotações são 
metadados com uma sintaxe bastante simples identificada pelo símbolo (@). As informações 
fornecidas pelas anotações eram anteriormente disponibilizadas em um arquivo externo à 
aplicação, denominado descritor. A inclusão de meta dados diretamente no código é mais 
intuitiva e simplifica bastante o desenvolvimento das aplicações, em especial aquelas que se 
utilizam de Web Services.  

No contexto deste projeto de pesquisa, além do mecanismo de anotação, outro mecanismo é 
de fundamental importância: a JPA - Java API Persistence (Sun Microsystems). Este 
mecanismo simplifica bastante as atividades relacionadas ao armazenamento de informações 
em bancos de dados. A principal dificuldade relacionada a esta funcionalidade refere-se à 
utilização de diferentes paradigmas entre a aplicação e os bancos de dados. O primeiro utiliza-
se do paradigma orientado a objetos, ou seja, toda funcionalidade da aplicação é descrita 
através de classes, que são fábricas de objetos. Os bancos de dados, por sua vez, armazenam 
informações através de tabelas em cujas colunas estão armazenados os dados, em uma 
estrutura convencionalmente denominada relacional. O desenvolvimento de aplicações Java, 
portanto, envolve o tratamento de dados que estão encapsulados nos objetos e o 
armazenamento destes dados em tabelas nos bancos, exigindo uma tarefa denominada 
mapeamento objeto-relacional. Em Java EE 5 este mapeamento foi simplificado pelo uso da 
API JPA, contudo o mesmo é considerado sintático, pois não considera o significado 
associado ao dado.  

Concluída a fase de estudo dos mecanismos acima descritos, procurou-se estudar as soluções 
utilizadas em projetos que tratam especificamente de integração semântica, a fim de obter 
subsídios para a fase de análise e proposição de mecanismo de integração semântica baseado 
em Java EE. O resultado deste estudo pode ser observado através da Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1. Mecanismos para Integração Semântica 

MECANISMO UNIVERSIDADE ESTRUTURA COMPONENTES 
SIMS Universidade da 

Califórnia do Sul 
(EUA) 

Conhecimento terminológico 
hierárquico, nós que representam 
objetos, ações e estados. 

Ontologia, estrutura e os conteúdos 
das fontes de informação. 

ONTOBROKER Universidade de 
Karlsruhe 
(Alemanha) 

Ontologias, Ontocrawler, Máquina 
de inferência, RDF-Maker, Interface 
de consulta 

RDF/RDFS, e Frame-Logic (F-
Logic )  

OBSERVER Universidade da 
Geórgia (EUA) 

Processador de consultas, servidor 
de ontologias, gerenciador de 
relacionamentos   

Meta dados, das informações dos 
repositórios 

MOMIS  Universidade de 
Modena e Reggio 
Emilia (Itália)  

Construtor de ontologias, repositório 
de metadados, gerente de consultas, 
wrappers localizados no data level. 

Linguagem orientada a objetos 
chamada ODLI, utiliza CORBA 
para comunicação entre seus 
componentes. 



 

 

YACOB Universidade de 
Halle-Wittenberg 
(Alemanha) 

Componente de Acesso, Gerente de 
Conceitos, Componentes de 
Planejamento e Execução de 
Consultas, Componente de 
transformação  

Ontologias para modelagem de 
domínios (conceitos, propriedades e 
relacionamentos). 

TAMBIS Universidade de 
Manchester (Reino 
Unido) 

Modelo wrapper-mediador clássico 
de três camadas: apresentação, 
mediação e wrapper. 
 

Ontologia do domínio de biologia 
molecular e bioinformática,  
description logic e servidor de 
terminologias 

SUWANMANEE Universidade de 
Lyon (França) 

Camada de fontes de dados 
estruturados, repositórios XML e 
documentos Web. Camadas: 
wrapper, mediação, máquina de 
inferência e consultas 

Abordagem ontológica, utilizando 
construções nativas da linguagem 
OWL 

 
Embora tenham sido identificados majoritariamente projetos acadêmicos envolvendo 
integração semântica, percebe-se o aparecimento de mecanismos disponibilizados 
comercialmente, alguns deles oriundos de protótipos acadêmicos, como é o caso do 
ONTOBROKER desenvolvido na Universidade de Karlsruhe. Tal fato torna claro o interesse 
que esses mecanismos despertam na comunidade de desenvolvedores de software, 
notadamente em aplicações corporativas envolvendo diversas bases de dados, e em projetos 
de integração entre aplicações distintas. 

O estudo destes mecanismos propiciou uma maior compreensão de como as ontologias 
poderiam ser utilizadas no contexto de aplicações Java EE, objeto deste trabalho de pesquisa. 
Durante a análise conjunta dos mecanismos de integração semântica e dos mecanismos 
providos pela especificação Java EE, manteve-se especial atenção no mapeamento objeto-
relacional que em JPA é padronizado, bem como na sua utilização pelo mecanismo de 
anotação. De fato, a utilização de anotação é comum ao universo da Web Semântica onde é 
utilizada para enriquecer a descrição de serviços e dados. Nesse contexto, a anotação se dá 
através de ontologias de domínio, artefatos que concentram conceitos em uma determinada 
área de conhecimento.  

Em termos técnicos, a anotação semântica envolve a utilização de um tipo semântico, que é 
um tipo descrito em uma ontologia. Colocando de outra forma, os conceitos descritos através 
de uma ontologia de domínio podem ser considerados tipos estruturados, que são mais 
complexos do que tipos primitivos, como inteiro, lógico e string. Por exemplo, uma ontologia 
sobre publicação traz conceitos como autor, tipo de publicação, editora, ano de publicação, 
etc. Tais conceitos trazem em sua descrição mais do que a referência a um tipo primitivo, 
como autor do tipo string e ano de publicação do tipo inteiro. Eles trazem consigo o contexto 
em que são utilizados, o que os identificam como relevantes para uma aplicação de livraria 
virtual, mas não relevantes para aplicações de turismo, por exemplo. Esse exemplo ilustra 
como mecanismos, tais como a anotação semântica, são capazes de tornar concreta a visão de 
uma Web de conhecimento. 

Como resultado deste trabalho de pesquisa foi proposta uma extensão ao novo modelo de 
persistência da especificação Java EE, que consiste em anotação semântica das entidades 
manipuladas pelos objetos e armazenadas em bancos de dados relacionais. Esta proposta 
altera a sintaxe da anotação disponibilizada pela JPA, que é inserida diretamente no código do 
objeto. A sintaxe original para anotação de entidades persistentes em Java EE pode ser 
observada através da Figura 1, a seguir: 

 



 

 

 
Figura 1. Anotação em JPA 

 
A proposta de extensão semântica, apresentada como resultado deste trabalho de pesquisa 
aponta duas estratégias. A primeira, denominada anotação semântica, é considerada mais 
direta e refere-se à adição de uma nova instrução de anotação para indicar explicitamente a 
ontologia de domínio a qual a entidade persistente está relacionada, cuja sintaxe é: 
 

@Ontology Name:[ontology-name:local] Concept:[concept-name] 
 
Cujos parâmetros são: 

(1) Nome na Ontologia de domínio e a URL onde a mesma pode ser localizada  
(2) Conceito da ontologia que compartilha do mesmo significado da entidade persistente 

 
A segunda estratégia, denominada contexto semântico, prevê a utilização do contexto de 
persistência para indicar a ontologia de domínio com a qual as entidades persistentes estão 
relacionadas. Um contexto de persistência em JPA é um conjunto de instâncias de entidades 
gerenciadas que existem em um determinado conjunto de dados. A interface EntityManager 
define os métodos que são usados para interagir com o contexto de persistência. A forma 
prevista na JPA para indicação do contexto de persistência pode ser visualizado na Figura 2, a 
seguir: 
 

 
Figura 2. Contexto de Persistência em JPA 

 
Esta estratégia pode ser utilizada para tornar as aplicações context-aware, ou sensíveis a 
contexto, que é uma nova categoria de aplicações que tem seu comportamento adaptativo 
orientado pelas alterações no contexto em que executam (BULCÃO, 2003). A 
operacionalização do contexto semântico tem forma similar à anotação semântica, descrita 
anteriormente, ou seja, acrescenta parâmetros sobre a ontologia de domínio na anotação JPA. 
Contudo, pode-se optar por uma indicação implícita dos conceitos relacionados indicado pela 
ausência do parâmetro Concept proposto. Neste caso, o tipo semântico seria identificado pelo 
nome da entidade, caso houvesse conceito na ontologia com o mesmo nome da entidade. 
Embora esta estratégia possa significar um casamento sintático e não semântico, a mesma 
evitaria a indicação desnecessária do tipo semântico, em projetos de desenvolvimento de 
software orientados a ontologias que é um paradigma emergente (BULCÃO, 2006). 



 

 

Ambas as estratégias propostas contribuem para a integração entre dados armazenados em 
bancos de dados distintos, uma vez que considera também o significado e não somente a 
forma (nome e tipo) com a qual os mesmos se apresentam. A integração semântica em 
aplicações Java EE aponta na direção do desenvolvimento de aplicações mais inteligentes e 
sensíveis ao contexto em que se inserem. Esta direção, apontada pelas iniciativas dos grupos 
coordenados pelo W3C responsáveis pelo desenvolvimento da Web Semântica, indica um 
cenário de utilização mais eficaz do potencial da Web enquanto repositório de conhecimento 
dos mais diversos domínios do conhecimento. 

 
Conclusão 

 
A principal conclusão obtida dos resultados deste projeto de pesquisa refere-se à 
comprovação conceitual da viabilidade da utilização da JPA para integração semântica de 
bases de dados heterogêneas em aplicações Java EE. Para tal, foram propostas duas 
estratégias para a extensão semântica do mecanismo JPA, pela utilização de tipos semânticos 
descritos em ontologias. Estas estratégias, denominadas anotação semântica e contexto 
semântico, serão objetos de futuros trabalhos de implementação para fins de validação. 
Pretende-se efetuar esta validação através de dois estudos de caso com diferentes níveis de 
complexidade.   
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Resumo 

Nosso trabalho apresenta um estudo teórico sobre as fases de uma bicamada magnética, 
constituída por Co90Fe10(20Å)/Gd(20Å), dois materiais ferromagnéticos com diferentes 
anisotropias e momentos magnéticos de saturação, acoplados antiferromagneticamente. O sistema 
é submetido a um ciclo térmico completo, na presença de um campo externo aplicado. Os 
materiais que compõem a bicamada possuem diferentes temperaturas de Curie e o sistema exibe 
uma temperatura de compensação, temperatura em que a magnetização líquida é nula. O ciclo 
térmico parte de uma temperatura baixa vai até temperaturas acima da temperatura de Curie de 
um dos materiais e retorna para temperaturas baixas na presença de um campo externo aplicado. 
Nossos resultados mostram que a magnetização exibe histerese térmica em torno da temperatura 
de compensação. A largura da histerese térmica pode ser controlada com a intensidade do campo 
aplicado, durante os processos de aquecimento e resfriamento.  

Palavras-chave: Bicamadas magnéticas; efeitos de interface; variação de entropia 
 

Introdução 

 Histerese térmica é fenômeno conhecido de longa data. Mesmo assim, têm sido 
recentemente investigadas em um número significativo de sistemas nanoestruturados. O 
considerável interesse é voltado, principalmente, para aplicações magnetoeletrônicas, já que a 
pequena diferença de energia entre dois estados metaestáveis pode levar o sistema a uma bi-
estabilidade térmica. Em alguns desses sistemas a largura da histerese térmica pode chegar a 
200K e ser controlada com campos relativamente baixos. Os sistemas investigados incluem 
estudos experimentais e teóricos de multicamadas de terras raras e/ou de transição metal 
(CAMLEY, 2005)(DEMIRTAS, et al., 2005), ligas compostas de terras raras (MAAT, et al., 

                                                 
1 Trabalho apresentado no 4º Salão de Iniciação Científica do XV Encontro de Pesquisa e Extensão da UERN. 



2005)(J., et al., 2001)(DEMIRTAS, et al., 2005) e resultados experimentais em bicamadas 
FM/AFM (LI, et al., 2006).  

 Recentemente fizemos um estudo teórico de histereses térmica em dots ferromagnéticos 
sobre substratos antiferromagnéticos (DANTAS, et al., 2007). Mostramos que a forma 
geométrica dos dots pode ter um efeito relevante na largura da histerese térmica. Dots alongados 
na direção do campo de anisotropia têm uma forte contribuição de anisotropia de forma. Isso 
contribui para criar uma barreira de anisotropia elevada e aumentar a largura do intervalo de 
temperatura da histerese.  

 Nesse trabalho apresentamos um estudo de como a largura da histerese térmica de 
bicamadas magnéticas (Co90Fe10(20Å)/Gd(20Å)) varia com a intensidade do campo aplicado 
durante ambos os processos térmicos.  

Metodologia 

 A estrutura magnética é descrita a partir de parâmetros magnéticos dos materiais 
constitutivos. Consideramos o empilhamento de 12 planos atômicos, 20Å, de CoFe (CoFe é 
Co90Fe1) sobre 7 planos atômicos, 20 o Gd. Ambos os materiais ferromagnéticos são acoplados 
antiferromagneticamente através da interface (veja Fig.1).   

 

 

 

A energia magnética do sistema é dada por: 

 

 
onde o primeiro termo corresponde a energia de interação entre planos adjacentes. O segundo 
termo corresponde a energia de anisotropia uniaxial do CoFe, a anisotropia do Gd é desprezível, e 
o último termo é a energia Zeeman devido ao campo  externo aplicado durante ambos os 
processos térmicos. Baseados no método de campo molecular médio, temos que o campo efetivo 
sobre o i-ésimo plano atômico é dado por . Os parâmetros 
magnéticos utilizados estão na tabela 1: 

 

H 

Figura 1 – Representação esquemática da bicamada CoFe/Gd . 



Tabela 1 Parâmetros magnéticos do CoFe e Gd 

  Co90Fe10  Gd 

Campo de troca    12496 kOe 1453 kOe 

Campo de anisotropia 
 

110 Oe  0 

Temperatura de Curie TC  1308 K 293 K 

Momento magnético 
 

   

Campo de troca através da 
interface   

1453 kOe (mesma intensidade do campo de troca 
intrínseco do Gd)  

 

 A bicamada é aquecida a partir de baixas temperaturas, 10K, até 300K e em seguida é 
resfriado até baixas temperaturas na presença de um campo magnético externo aplicado, paralelo 
ao eixo de anisotropia do CoFe, 

Resultados e Discussão 

Nossos resultados mostram que a largura da histerese é função da intensidade do campo 
externo aplicado. Na Fig. 2, mostramos as curvas de magnetização para os processos de 
aquecimento (curva preta) e de resfriamento (curva azul). Quando o ciclo térmico é feito na 
presença de um campo de 500 Oe (Fig. 2(a)) a largura da histerese é 150K. Na presença de 
campos mais intensos a histerese é mais estreita, para H = 700 Oe a largura da histerese se reduz 
para aproximadamente 100K. Na Fig. 3 mostramos como a largura da histerese decai com a 
intensidade de campo aplicado. A largura cai de 150K, para 500 Oe, para 20K quando H=2 kOe.  
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Figura 2  Magnetização como função da temperatura. Ambos os processos térmicos,
aquecimento (curva preta) e resfriamentos (curva azul), respectivamente, são 
realizados na presença de um campo externo aplicado (a) 500 Oe e (b) 700 Oe. 



400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

 

 

ΔT

H[Oe]
 

Figura 3 Largura da histerese como função da intensidade do campo externo aplicado durante 
ambos os processos térmicos. 

Conclusões 

 A largura da histerese térmica de uma bicamada CoFe(20Å)/Gd(20Å) pode ser controlada 
com a intensidade do campo aplicado durante o ciclo térmico.  
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RESUMO 
 

As Redes de Sensores sem Fio Hierárquicas são formadas por nós sensores 
distribuídos de maneira hierárquica em um ambiente, podendo conter unidades, dezenas, 
centenas ou até milhares de nós sensores. Estes se comunicam sem a utilização de fios e 
possuem capacidades restritas, tais como: baixo poder de processamento, limitada capacidade 
de energia e de armazenamento, e também pequeno raio de transmissão. Essas restrições 
fazem com que o tempo de vida dessas redes seja reduzido, o que levou a um estudo e busca 
pela melhor forma de se construir um algoritmo capaz de evitar grandes contrastes na 
utilização dos recursos por pontos distintos da rede o que conseqüentemente, prolongará o 
tempo de vida destas. Para a construção desse algoritmo foram estudados alguns protocolos 
de roteamento, técnicas de balanceamento, algoritmos de escalonamento e ferramentas 
computacionais para simulação. Dos quais se propõe que seja utilizado o protocolo de 
roteamento SWIFT como forma de criar o cluster e de coletar os dados dos sensores, a técnica 
de balanceamento adaptativa como meio de deixar o mais adequado possível as cargas dos 
nós sensores, o algoritmo de escalonamento Threshold que será responsável pela transferência 
de carga de um nó para outro, e também a ferramenta de simulação TOSSIM para validar o 
algoritmo. Essas escolhas se devem em grande parte a adequabilidade destas ao problema em 
questão. 
 
Palavras-Chave: Redes de Sensores sem Fio; Balanceamento de Carga; Protocolo de                 
Roteamento; Algoritmo de Escalonamento; Ferramenta de Simulação. 

 
  

INTRODUÇÃO 
 
Uma Rede de Sensores sem Fio (RSSF) é um sistema composto por sensores inteligentes que 
atuam de forma colaborativa no sensoriamento e coleta de informações em um determinado 
ambiente (SANTOS, 2008; CABRINI, 2006; DELICATO, 2005), podendo possuir unidades, 
dezenas, centenas ou até milhares de nós, tendo como características tipo de comunicação 
broadcast, topologia dinâmica, dependência da aplicação, limitada capacidade de energia, 
reduzido espaço de armazenamento e processamento, e pequeno raio de transmissão.  

Algumas das aplicações dessas redes incluem: monitoramento industrial e ambiental, 
como, por exemplo, através da coleta de temperatura e umidade; rastreamento e segurança 
militar, onde a presença de inimigos ou de substâncias químicas pode ser detectada e 
informada aos soldados; operações de salvamento ou em lugares críticos, onde a presença 
humana não é possível, como, por exemplo, em ruínas e destroços; e também na área da 
medicina ou biologia, para o monitoramento de substâncias prejudiciais ao corpo humano. 

As características supracitadas das RSSFs em determinados casos fazem com que haja 



 

 

uma redução no tempo de vida útil dessas, merecendo destaque especial a limitação de 
energia que é a principal causadora deste problema. Isto faz surgir à busca por uma forma de 
gerenciamento de recursos que possa prolongar ao máximo a existência dessas redes. 

Com o intuito de aumentar o tempo de vida nas RSSFs, este trabalho propõe a 
construção de um algoritmo de balanceamento de carga, que diminua ou até mesmo acabe 
com a sobrecarga de nós que as compõem. 
 
METODOLOGIA 

 
Para a proposta do algoritmo de balanceamento de cargas foram analisados alguns protocolos 
de roteamento tais como: LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy), LEACH-C, 
TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network), ICA (Inter Cluster routing 
Algorithm) e SWIFT, com o objetivo de monitorar os nós sensores até a Estação Rádio Base 
(ERB) determinando as rotas entre a origem e o destino. As técnicas de balanceamento 
estático, dinâmico e adaptativo, levando em consideração alguns requisitos como tempo de 
resposta da aplicação, sobrecarga do sistema e maximização do uso do processador 
(BRANCO, 2002). Os algoritmos de escalonamento são observados quando um nó está 
sobrecarregado e retirado o excesso de carga e em seguida doa a outro nó da rede. Para 
validar esse processo analisamos os seguintes algoritmos: Random, Shortest e Threshold. 
Ambientes de simulação bem aceitáveis no mundo acadêmico com o intuito de validar o 
trabalho, foram observados: Network Simulation, GloMoSim, Ptolemy e TOSSIM. 
 
ABORDAGEM DE ORGANIZAÇÃO 
  
Com a necessidade de gerenciar as RSSFs para que seus administradores possam controlar e 
monitorar os serviços e recursos, de forma a maximizar o tempo de operabilidade dos 
componentes dos nós sensores e assim aumentar o tempo de vida da rede como um todo, 
deve-se utilizar então de alguma das estratégias de gerenciamento a seguir (SANTOS, 2008):  
 

1. Centralizada: nesta existe um nó gerente responsável por coletar, processar e 
disseminar informações para os demais nós e por comunicar-se com o observador 
(computador responsável pela troca de informações entre usuário e o nó gerente).  

 
2. Distribuída: nessa há mais de um nó líder responsável por monitorar e controlar sua 

sub-rede, os nós líderes podem se comunicar diretamente com a estação rádio base e 
também com outros nós gerentes.  

 
3. Hierárquica: nesta os sensores são divididos em clusters, onde cada cluster tem seu 

líder e seus nós filhos que estão a um nível de hierarquia abaixo. O líder do cluster é 
responsável por receber as informações dos demais nós que ele monitora e enviá-las a 
um nó sorvedouro ou a um líder de nível superior, dependendo de sua posição na 
hierarquia.   
 

VANTAGENS 
  
Pode-se ter como vantagem na utilização da estratégia hierárquica, o crescimento mais amplo 
das RSSF, já que a disposição de um nó sensor não está limitada ao alcance da estação rádio 
base. Esse tipo de gerenciamento também possibilita que tarefas de sensoriamento e gerência 
sejam subdivididas em grupos menores, evitando a sobrecarga de um único ponto da rede 
devido à distribuição de tarefas (NAKARUMA, 2003).           



DIFICULDADES 
         
O desafio encontrado no modelo hierárquico é que alguns clusters podem possuir mais nós 
sensores do que outros, podendo acarretar em uma subutilização de recursos da rede em 
alguns pontos enquanto, em outros, a vida útil destes pontos será consideravelmente 
degradada.  
 
PROPOSTA 
 
Diante das dificuldades citadas anteriormente, vislumbra-se o desenvolvimento de um 
algoritmo de balanceamento para o modelo hierárquico de RSSFs que venha a evitar grandes 
contrastes na utilização dos recursos por pontos distintos da rede. 
 O desenvolvimento desse algoritmo faz surgir algumas necessidades, tais como: 
protocolo de roteamento, algoritmo de escalonamento, técnica de balanceamento, e ambiente 
de simulação, que melhor se adéqüe ao problema. 
 
PROTOCOLO 
  
O protocolo de roteamento é responsável pela formação dos clusters em uma RSSF 
Hierárquica, para este trabalho foram analisados os protocolos (SANTOS, 2008): 
 

1. LEACH: inicialmente elege-se 5% dos melhores nós como líderes, estes enviam uma 
mensagem em broadcast para os demais nós que escolhem a qual cluster irão fazer 
parte de acordo com o sinal de maior intensidade. Na segunda fase de estado 
estacionário os nós sensores enviam os dados para o líder e este para Estação Rádio 
Base; 

 
2. LEACH-C: este difere do LEACH, apenas na formação dos clustes que é feita de 

forma centralizada, onde os nós enviam uma mensagem informando sua posição 
geográfica e energia disponível para a ERB. Esta por meio de processos de simulated 
annealing1 se encarrega de formar os clusters. Ao serem formados os clusters, a 
estação rádio base envia uma mensagem que contém o identificador do líder para cada 
nó, logo após os nós voltam a agir como no LEACH, comunicando-se apenas com seu 
líder.  

 
3. TEEN: é semelhante ao LEACH na fase de formação dos clusters, diferindo na fase de 

estado estacionária, onde os dados são transmitidos de tempos em tempos, para evitar 
o envio de mensagens muito curtas.  

 
4. ICA: na fase inicial, a estação base envia uma mensagem broadcast para que os 

demais sensores saibam sua posição geográfica. A escolha dos líderes é semelhante ao 
LEACH e os demais nós se ligarão ao líder mais próximo. No ICA, ao contrário do 
LEACH na fase do estado estacionário, as mensagens são enviadas de um líder para 
outro até que chegue a ERB, mas isto pode levar à sobrecarga de nós próximos a 
estação que podem não aceitar receber mensagens advindas de outros líderes e estes 
terão que enviar diretamente para a ERB.  

 
5. SWIFT: na primeira fase existe a formação da hierarquia e dos clusters, onde o nó 

                                                 
1  Arrefecimento simulado ou simulated annealing é uma metaheurística para otimização que consiste numa 

técnica de busca local probabilística, e se fundamenta numa analogia com a termodinâmica. 



sorvedouro envia uma mensagem em broadcast e os nós que receberem essa 
mensagem tornam-se membros do primeiro nível de hierarquia. Estes então enviam 
um broadcast e os nós que receberem essa mensagem tornam-se membros do segundo 
nível. Esse fenômeno se repete até que todos os nós da rede façam parte de algum 
nível de hierarquia. O nó sensor terá como líder o sensor de nível anterior ao seu do 
qual o sinal chegar primeiro. Na segunda fase ocorre a coleta de dados na qual as 
mensagens são enviadas seguida de um pacote de roteamento que é composto por 
x=(P, D, id, query), onde P identifica o pai do que enviou a mensagem, D a 
profundidade, id é seu identificador e a query que serve para indicar o tipo de 
mensagem que está sendo enviada.  
 
Com base no estudo realizado sobre esses protocolos, o SWIFT foi escolhido a ser 

utilizado no algoritmo de balanceamento, por possuir capacidade de comunicação ilimitada ao 
alcance da Estação Rádio Base e por não necessitar de componente extra dos sensores para 
formar as sub-redes do sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 1: Mensagens Q Message e E Message        Figura 2: Mensagens O Message, A Message e F Message 
 
 As Figuras 1 e 2 mostram os tipos de query existentes no protocolo SWIFT. Na 

Figura 1 é mostrada uma estrutura hierárquica de uma RSSF, onde os nós representam os 
sensores. Q MSG, é a mensagem Q Message, enviada pelo nó sorvedouro para os demais nós 
formando assim a hierarquia. EVENTOS representa possíveis eventos que possam ser 
detectados por algum dos nós do último nível de hierarquia. E MSG é a mensagem que um nó 
envia a outro que esteja a um nível de hierarquia superior ao seu, informando algum evento e 
coletando informações, esta é chamada de E Message. 

Na Figura 2 é mostrada a mesma rede da 1, sendo que o nó 2 por algum motivo saiu 
do alcance da rede deixando os nós 4, 5 e 6 sem comunicação com o sorvedouro. Diante disto, 
o nó 4 envia uma mensagem O MSG (que representa a O Message) para o vizinho mais 
próximo avisando que está órfão, então o nó que primeiro receber a O MSG envia uma 
mensagem A MSG de adoção para o nó 4 e este envia uma F MSG que é a mensagem do tipo 
F Message para os nós 5 e 6 informando o novo nível de hierarquia.  
  
 
BALANCEAMENTO 
  
O balanceamento de carga é uma técnica que tem como objetivo distribuir cargas (ou tarefas) 



entre as diversas unidades de processamento, de maneira que nenhuma delas fique 
sobrecarregada ou ociosa, equilibrando o sistema (MOREIRA, 2000). O balanceamento é 
baseado no escalonamento de processos e vem sendo aplicado em sistemas distribuídos no 
intuito de atingir um melhor equilíbrio no uso dos recursos, proporcionando menor tempo de 
resposta ao usuário e maior disponibilidade do sistema. 

PITANGA (2003) classifica essa técnica em estática, dinâmica e adaptativa: 
 

1. Estática: a decisão de escalonar a tarefa é realizada em tempo de execução e uma 
tarefa que é iniciada em um processador permanece no mesmo até que seja 
finalizada;  
 

2. Dinâmica: a distribuição das tarefas entre os processadores é feita durante a 
execução, redistribuindo constantemente as tarefas entre os elementos de uma 
rede;  

 
3. Adaptativa: a distribuição acontece semelhante a técnica dinâmica diferenciando-

se na decisão de permanecer ou não a interferir no andamento do sistema, pois o 
balanceamento adaptativo pára de redistribuir as tarefas quando a relação custo-
benefício passa a não ser proveitosa, já que existem casos onde a distribuição de 
cargas pode acarretar perca no tempo de vida da rede em vez de aumentar-lo.  
 

Tais descrições mostram que a forma de balancear mais adequada as RSSF é o 
balanceamento adaptativo.  
 
ALGORITMO 
  
A partir do balanceamento adaptativo foram analisados os algoritmos de escalonamento 
Random, Shortest e Threshold, descritos a seguir: 
 

1. Randon: neste quando um processador P1 encontra-se sobrecarregado escolhe 
randomicamente outro processador P2 da rede e envia o excesso de carga para P2. 
Esse evento ocorre sem que haja uma verificação por parte de P1 para saber se P2 tem 
ou não condições de processar essa carga;  
 

2. Shortest: quando um processador P1 está com carga superior ao seu limite de 
processamento, é escolhido randomicamente um conjunto de processadores do 
sistema. Logo em seguida é selecionado, entre esses processadores, o que possuir 
menor carga atribuída e então é verificado se este se encontra sobrecarregado, caso 
esteja o processo de escolha inicia-se novamente, do contrário ele recebe o excesso de 
carga de P1;   

 
3. Threshold: após ser identificado o excesso de carga em um processador P1 é 

selecionado aleatoriamente outro processador P2 da rede, e observado se P2 está 
sobrecarregado. Caso não, este recebe o excesso de carga de P1. Mas se o limite de P2 
estiver ultrapassado será escolhido outro processador. Esse fenômeno se repete até que 
se encontre um processador disponível para receber essa carga ou que sejam 
verificados todos os processadores da rede.  

 
Dos algoritmos de escalonamentos supracitados, escolheu-se o Threshold porque este 

resolve o problema do desbalanceamento da rede sem grandes trabalhos e de forma eficiente. 



Assim, como os demais algoritmos, o Threshold apresenta três políticas para transferência de 
carga de um ponto da rede para outro. Sendo elas política de transferência que é a sobrecarga 
de um nó que compõe a rede, de informação onde o nó selecionado aleatoriamente informa ao 
selecionador qual a sua carga, e de localização em que é selecionado aleatoriamente um nó 
para receber a carga. 
 Para o referido algoritmo propõe que a formação da rede seja de acordo com a 
primeira fase do protocolo SWIFT. Já para a segunda fase sugere-se que além das mensagens 
de comunicação existentes nesse protocolo, seja inserida também a Y Message onde o nó líder 
ao perceber que está recebendo mais carga de um filho em relação a outro, envia essa 
mensagem informando ao nó que o mesmo está com excesso de carga se comparado aos 
demais e logo esse precisará ser balanceado. Ao receber essa mensagem o nó utilizará do 
algoritmo de escalonamento Threshold para tornar-se balanceado, além do estabelecido nesse 
algoritmo sugere-se também que um nó não receberá a carga de outro nó, caso esteja com 
carga igual ao seu limite. 
 
FERRAMENTA 
  
Para a escolha da ferramenta a ser proposta, foram analisados alguns simuladores , tais como: 
Network Simulation (NS-2), (Global Mobile Information Systems Simulation Library) 
(GloMoSim), Ptolemy e TinyOS SIMulation (TOSSIM).  
 

1. Network Simulation foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia em Berkeley 
para simular eventos discretos, fornecendo suporte e avaliação do desempenho do 
protocolo TCP/IP, do roteamento, dos protocolos unicast e multicast sobre redes com e 
sem fios. O NS-2 possui código aberto e distribuição gratuita, ele tem seus protocolos 
e primitivas de simulação implementados em C++, e utiliza a linguagem de script TCL 
(Tool Command Language) para definir as topologias, o uso de scripts requer um 
trabalho maior para obter e visualizar os resultados, e os protocolos e tecnologias 
comumente são desenvolvidos para solucionar problemas específicos, o que causa a 
necessidade de integração destes protocolos e tecnologias, gerando assim trabalho 
extra;  
 

2. GloMoSim é um simulador de redes de sensores desenvolvido pela UCLA, que faz 
uso da linguagem PARSEC (Parallel Simulation Environment for Complex Systems) 
para implementar novos protocolos e módulos à biblioteca GloMoSim e assim compor 
diferentes simulações;  
 

3. Ptolemy permite a modelagem, simulação, e o design de sistemas concorrentes, de 
tempo-real e embarcados, dando ênfase ao conjunto de componentes concorrentes. Foi 
desenvolvido pela Univesidade de Berkeley, na California. Este projeto foi 
responsável pelo desenvolvimento do Ptolemy II uma ferramenta desenvolvida em 
Java para auxiliar a construção e simulação de modelos heterogêneos voltados para 
sistemas embarcados (TILLI, 2001), possui código aberto, distribuição gratuita e 
multiplataforma (MATSUMOTO et al, 2002). 
 

4. O TOSSIM é um simulador de eventos discretos desenvolvido para redes sensores que 
tem a possibilidade de se integrar ao TinyOS (sistema operacional para sensores) 
(ARANHA, 2005). Neste simulador ao invés de compilar a aplicação do TinyOS em 
um sensor, pode-se compilar para um ambiente do TOSSIM, que executa em um 
computador. [Levis e Lee, 2003]. O TOSSIM permite não só testar uma rede com 



centenas de nós mas também testar esses nós com exatamente o mesmo código com 
que seriam carregadas na realidade. A execução em um computador permite que os 
usuários testem e analisem os algoritmos repetidas vezes (LEVIS, 2003).  

 
 Diante das características expostas anteriormente, observou-se que o simulador 
TOSSIM é o que melhor se adequar a simulação de uma RSSF. Além de que, os algoritmos 
executados nesta ferramenta podem ser executados diretamente em um nó sensor.  
 
CONCLUSÃO 
 
Para a construção desse algoritmo propõe-se que seja utilizado o protocolo de roteamento 
SWIFT como forma de criar o cluster e de coletar os dados dos sensores, já que este possui 
capacidade de comunicação ilimitada ao alcance da estação rádio base e por não necessitar de 
componente extra dos sensores para formar as sub-redes do sistema. A técnica de 
balanceamento sugerida é a estratégia adaptativa por redistribuir as tarefas de acordo com a 
relação custo-benefício, acarretando um melhor desempenho na rede. O algoritmo de 
escalonamento proposto é o Threshold por apresentar distribuição de cargas e políticas bem 
definidas sendo essas de transferência, informação e localização mais adequadas ao problema, 
apresentando-se como ferramenta de simulação o TOSSIM para validar o algoritmo de 
balanceamento. 
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Resumo 
 
O processo de engenharia de requisitos consiste nas atividades de elicitação, modelagem, 
análise e gerência de requisitos, e tem como um de seus principais objetivos, melhorar a 
modelagem de sistemas e a capacidade de analisá-los, possibilitando um maior entendimento 
das características do sistema a ser implementado. Entretanto, realizar tais atividades sem 
apoio ferramental é uma tarefa árdua. Assim, desenvolvemos ReqSys,  uma ferramenta para 
apoiar o desenvolvimento cooperativo de requisitos. ReqSys implementa uma estratégia 
orientada a aspectos  que consiste nas atividades de separação, composição e visualização de 
características trasnversais para abordar alguns dos problemas desta etapa do processo de 
desenvolvimento. A metodologia adotada no projeto ReqSys consiste de três atividades: (1) 
pesquisa bibliográfica, na qual foram estudados os principais conceitos sobre engenharia de 
requisitos, orientação a aspectos, linguagens de requisitos orientadas a aspectos e tecnologias 
tais como Eclipse, Java, Javacc e JJTree; (2) desenvolvimento, na qual foi realizado o 
levantamento de requisitos para a ferramenta, o desenvolvimento do projeto e sua 
implementação; (3) validação, atividade dedicada à elaboração e avaliação de estudos de caso 
utilizando esta ferramenta. Como contribuição, ReqSys possibilita a modelagem de requisitos 
na linguagem AOV-graph, a verificação de tais modelos em relação a gramática desta 
linguagem, a composição de características transversais e a geração de uma visão de 
rastreabilidade dos requisitos modelados. Assim, ReqSys busca tratar os problemas de 
espalhamento e entrelaçamento em modelos de requisitos, fortalecendo o estudo de métodos e 
técnicas de engenharia de requisitos que consideram características transversais. 
Palavras-chave: Modelagem de requisitos; Ferramentas; Separação e Composição de 
características transversais; Extração de Visões; Rastreabilidade. 

Introdução 
 

A engenharia de requisitos é o ramo da engenharia de software que inclui a elicitação, 
modelagem, análise e gerenciamento de requisitos (Sommerville, 2000) como principais 
atividades de seu processo. Tais atividades objetivam melhorar a modelagem de sistemas e a 
capacidade de analisá-los (Silva, 2006), gerando uma especificação precisa das necessidades 
(requisitos, características, interesses ou preocupações) que o software deve atender, também 
chamada de documento de requisitos.  

Ferramentas que apóiam este processo contribuem com o desenvolvimento de sistemas 
de qualidade, já que uma implementação baseada em requisitos adequadamente elicitados, 
analisados e modelados diminui os riscos do software não atender às reais necessidades dos 
usuários. Em busca desta qualidade, sistemas complexos ao serem desenvolvidos devem ser 



 

decompostos em unidades modulares menores que tratam cada uma de suas características 
individualmente. Daí a necessidade da separação destas características, e da análise da relação 
existente entre elas bem como da influência que umas exercem sobre as outras. Esta 
separação é dificultada quando existem características fortemente relacionadas, entrelaçadas 
e/ou sobrepostas, chamadas de características transversais (Silva, 2006). Para o melhor 
controle destes entrelaçamentos é necessário descobrir e conhecer como as características 
estão relacionadas.  A capacidade de encontrar relacionamentos entre os artefatos do 
sistema - requisitos, arquitetura e implementação - chama-se rastreabilidade. A rastreabilidade 
pode ainda ser definida como a habilidade de permitir que mudanças em qualquer dos 
artefatos sejam rastreadas (Sayão, 2005). A modelagem de requisitos orientada a aspectos 
apresentada em (Silva, 2006) e utilizada na versão inicial da ferramenta ReqSys, proposta por 
este projeto, visa facilitar a rastreabilidade entre eles, além de possibilitar a criação de 
diferentes representações do sistema, ou seja, diferentes visões. 
 Tão importante quanto decompor um sistema em características separadas é conseguir 
compô-las para que possam formar um todo. Para isso estas características precisam ser 
integradas. Visando a separação e a integração dos requisitos, ReqSys dá suporte a 
especificação de requisitos segundo uma estratégia para integração de características 
transversais (Silva, 2006). Esta estratégia consiste nas atividades de Separação, Composição e 
Visualização e é baseada no Paradigma de Orientação a Aspectos (POA). A premissa básica 
da POA é a separação e composição de preocupações ou interesses, buscando reduzir a 
complexidade do desenvolvimento de software.  
 Em ReqSys, a atividade de separação dos requisitos é provida por uma instância da 
Linguagem de Modelagem de Requisitos Orientada a Aspectos (LMROA) (Silva, 2006), 
denominada AOV-Graph. AOV-Graph permite a indicação da existência de transversalidade 
entre os requisitos. Esta indicação é interpretada e utilizada na atividade de composição, que 
combina os requisitos anteriormente modelados separadamente. O resultado da composição 
possibilita a geração de visões, no que consiste a atividade de visualização. 
 O objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos durante o desenvolvimento 
da ferramenta ReqSys que, em resumo, consistem em pesquisa e desenvolvimento de 
ferramental para apoiar as atividades de modelagem, verificação, composição e visualização 
de características transversais, possibilitando ao engenheiro de requisitos a análise da 
transversalidade das características do sistema e facilitando o rastreamento entre os requisitos 
do software. 
 
Metodologia 
 
 O desenvolvimento do projeto ReqSys foi dividido em três etapas: (1) pesquisa 
bibliográfica; (2) desenvolvimento; e (3) validação. 
 A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento e estudo dos assuntos e 
ferramentas relacionadas à Engenharia de Requisitos. Dentre os assuntos estudados destaca-se 
a estratégia orientada a aspectos para modelagem de requisitos proposta em (Silva, 2006). Tal 
estratégia, composta das atividades chamadas de Separar, Compor e Visualizar, objetiva 
registrar, controlar e analisar a interação entre os requisitos modelados (Silva, 2006), levando 
em consideração a transversalidade destes. Além disto, esta abordagem, baseada nas idéias 
implementadas nas linguagens de programação orientadas a aspectos AspectJ e Hyper/J 
(Silva, 2006), é uma alternativa para o tratamento dos problemas de entrelaçamento e 
espalhamento em modelos de requisitos. Por estes motivos, a ferramenta ReqSys, proposta 
por este projeto, é fundamentada nesta estratégia, através da qual consegue apoiar o processo 
de Engenharia de Requisitos, identificando rastreabilidade e transversalidade. Ainda na 
primeira etapa do desenvolvimento do projeto ReqSys, foi realizado o levantamento de 



 

características comuns a algumas ferramentas de apoio à Engenharia de Requisitos já 
existentes (Caliber, 2008; RequisitePro, 2008; SysReq, 2008) com o objetivo de auxiliar a 
definição do escopo da ferramenta ReqSys.  
 Durante a etapa de desenvolvimento, os requisitos de ReqSys foram especificados, 
com base nas várias funcionalidades comuns das ferramentas estudadas e nos conceitos 
relacionados à Engenharia de Requisitos, incluindo a estratégia apresentada em (Silva, 2006), 
e registrados no seu documento de requisitos (Rocha, 2008). Este documento fundamentou a 
criação da arquitetura preliminar da ferramenta. A definição das características de ReqSys e 
de sua arquitetura facilitou a escolha das tecnologias a serem utilizadas na implementação do 
sistema. Estas tecnologias são JavaCC (JavaCC, 2008), JJTree (JJTree, 2008) e Eclipse 
(Eclipse, 2008), todas baseadas na linguagem Java. 
 Como citado anteriormente, ReqSys adota a estratégia orientada a aspectos de (Silva, 
2006), que, para realizar a atividade de separação, define uma linguagem de modelagem de 
requisitos orientada a aspectos, LMROA e diretrizes de como utilizá-las. E para prover os 
processos de composição e visualização, a abordagem define mecanismos de composição e 
visualização, que usam regras de composição e transformação dependentes dos construtores 
de LMROA (Silva, 2006). Assim, as atividades que compõem a estratégia estão centradas na 
LMROA. Esta linguagem é formada por um modelo de componentes, um modelo de 
Joinpoints e um modelo núcleo. O modelo de componentes representa uma linguagem de 
modelagem de requisitos descrita por componentes e relacionamentos. Joinpoints são 
elementos do modelo de componentes que podem ser afetados por aspectos (Chavez, 2003, 
2004). E o modelo núcleo representa um novo relacionamento a ser adicionado ao modelo de 
componentes. (Silva, 2006) define uma instância de LMROA, o AOV-Graph, que tem como 
modelo de componentes o modelo de metas V-Graph. V-Graph é composto por três tipos de 
elementos: softmetas, metas e tarefas, que representam requisitos não-funcionais e requisitos 
funcionais e relacionam-se através de contribuição e correlação. Este elementos e o 
relacionamento transversal, definido em LMROA, compõem a linguagem AOV-Graph. Esta 
primeira versão de ReqSys utiliza AOV-Graph para prover as atividades de separação, 
composição e visualização de requisitos. Conseqüentemente, para a utilização de ReqSys em 
sua primeira versão o usuário deve separar, isto é, modelar os requisitos de seu sistema 
utilizando a linguagem AOV-Graph. Esta especificação é analisada léxica, sintática e 
semanticamente e, a partir daí, utilizada nas atividades de composição e visualização, todas 
apoiadas pela ferramenta ReqSys. Estas funcionalidades foram implementadas através das 
ferramentas JavaCC e JJTree.  
 JavaCC é uma ferramenta, disponível como biblioteca para ambientes de 
desenvolvimento Java ou plug-in para o Eclipse. JavaCC gera, automaticamente, os 
analisadores léxico e sintático de uma linguagem a partir da definição formal de sua 
gramática. A especificação da gramática da linguagem AOV-Graph está disponível em (Silva, 
2006) na forma de Backus-Naur ou BNF. Neste projeto, a adaptação da gramática AOV-
Graph totalmente definida em BNF à estrutura JavaCC foi baseada no template fornecido pelo 
JavaCC para especificação de gramáticas, em exemplos e trabalhos realizados com a 
utilização desta ferramenta. Para a adição de semântica nas análises realizadas pelo parser ou 
analisador gerado, foi mesclado código Java à especificação da gramática e utilizado a 
extensão do JavaCC, JJTree. Com o uso do JJTree cada token que compõe uma produção 
gramatical pode ser tratado como um nó de uma árvore sintática e toda a navegação por esta 
árvore pode ser gerenciada através de classes e interfaces geradas especificamente para o 
JJTree, isto facilita a criação de ações semânticas que intervêm nas análises léxica e sintática. 
Ações semânticas como identificação de nomes repetidos de componentes e referências feitas 
a componentes não declarados anteriormente, além das atividades de composição e 



 

visualização e da criação de arquivos que armazenam os resultados destes processos, são 
providas por ReqSys através da utilização de JJTree.  
 Ainda na etapa de desenvolvimento do projeto, as funcionalidades de ReqSys foram 
organizadas de modo que estejam disponíveis para os usuários na forma de plug-in para o 
Eclipse. Esta é uma alternativa de prover portabilidade e de promover a interação da atividade 
da engenharia de requisitos com outras atividades do desenvolvimento do software. 
 Por fim, para validar as funcionalidades da ferramenta ReqSys foi utilizado o estudo 
de caso C&L disponível em (Silva, 2006), um sistema WEB para edição de cenários e léxico, 
com as devidas adaptações em função das alterações realizadas na gramática AOV-Graph. 
 
Resultados e Discussão 
 
 Para a implementação da ferramenta ReqSys, foi necessário um estudo aprofundado de 
conceitos intrínsecos à engenharia de requisitos, tais como suas etapas, rastreabilidade, 
características transversais e desenvolvimento orientado a aspectos, além de tecnologias tais 
como JavaCC (JavaCC, 2008), JJTree (JJTree, 2008) e Eclipse (Clayberg, 2006; Gamma, 
2004; Eclipse, 2008).  

ReqSys apóia a Engenharia de Requisitos, automatizando a separação e composição de 
características transversais e extraindo  visões, atividades esquematizadas na Figura 1(a), que 
compõem a estratégia de (Silva, 2006) para modelagem de requisitos. 

 

 
Figura 1. (a) Estratégia de integração de características transversais (Silva, 2006); (b) 

Arquitetura resumida de ReqSys 
 
 Como citado na seção anterior, desenvolvemos o documento de requisitos de ReqSys 
(Rocha, 2008), que orientou as demais etapas de desenvolvimento da ferramenta. Este 
documento especifica diversas funcionalidades, de forma que a ferramenta não só auxilie o 
processo de engenharia de requisitos, mas também dê suporte à comunicação entre os 
envolvidos no desenvolvimento do sistema. Porém, como meio de garantir que em sua versão 



 

inicial ReqSys alcançasse seu objetivo principal, o de auxiliar às atividades da engenharia de 
requisitos, a implementação de requisitos relacionados diretamente ao domínio da aplicação 
da ferramenta foi priorizada. Assim, a primeira versão de ReqSys apresenta as seguintes 
funcionalidades: análises léxica, sintática e semântica, que permitem a verificação da 
modelagem de requisitos em AOV-Graph, identificando possíveis erros em especificações de 
requisitos; a composição feita a partir da modelagem de requisistos em AOV-Graph 
verificada, possibilitando a análise de características transversais em modelos AOV-graph; a 
extração de uma visão, que mostra quais requisitos estão entrelaçados no sistema; e a 
publicação destas funcionalidades em forma de plug-in para o Eclipse, estruturado como 
mostra a Figura 2, permitindo que analistas e programadores utilizem um mesmo ambiente 
ferramental para realizar as diversas atividades do processo de desenvolvimento. 
 

 
   Figura 2. Plug-in ReqSys 

 
 A criação dos analisadores léxico, sintático e semântico, que realizam a verificação da 
modelagem de requisitos em AOV-Graph e sinalizam para o usuário a presença de erros no 
arquivo de entrada, caso estes existam, foi desenvolvida através das seguintes atividades: 
adaptação da gramática AOV-Graph em BNF à sintaxe JavaCC (JavaCC, 2008); alteração da 
classe SimpleNode gerada automaticamente pelo JJTree (JJTree, 2008); e criação da classe 
Verificação que gerencia restrições relacionadas à semântica de AOV-Graph. 
 

 
Figura 3. (a) Arquivo de entrada com modelagem de requisitos; (b) Arquivo de composição 

 



 

 A partir da garantia de que a modelagem de requisitos está livre de erros léxicos, 
sintáticos e semânticos, a atividade de composição é realizada. Desta atividade resulta um 
arquivo, chamado de “composição.txt”, que explicita o entrelaçamento transversal entre 
requisitos. A geração deste arquivo é responsabilidade da classe Composicao, representada na 
Figura 1(b), que identifica as indicações de relacionamentos transversais presentes na 
modelagem dos requisitos. A existência deste tipo de relacionamento é sinalizada pelo uso da 
palavra reservada “crosscutting”. Um trecho ou bloco da modelagem iniciado por esta palavra 
contém detalhes sobre a transversalidade entre os requisitos, como mostra a Figura 3(a). Esta 
imagem apresenta algumas linhas do arquivo de entrada utilizado em nosso estudo de caso. 
No bloco iniciado pela expressão “pointcut” estão os requisitos que serão afetados por outros. 
No nosso exemplo, as linhas 12 e 14 mostram que estes requisitos são chamados 
“Makeregisteroperation” e “Persistenceinfile”. No bloco que começa com a expressão 
“advice” estão os requisitos que afetarão outros. Na Figura 3(a), observando o trecho que vai 
da linha 15 à 18, vemos que tanto “Makeregisteroperation” quanto “Persistenceinfile” serão 
afetados pelo requisito “PersistenceinBD”. Esta alteração é explicitada no arquivo de 
composição, como mostra a Figura 3(b), contendo algumas linhas deste arquivo. As linhas 6 e 
8 foram inseridas na estrutura dos requisitos afetados, facilitando para o usuário de ReqSys a 
visualização de que “Makeregisteroperation” e “Persistenceinfile” serão afetados por 
“PersistenceinBD”.  

 

 
Figura 4: Arquivo de visualização 

 
 Percebe-se, então, que dos blocos iniciados por “crosscutting”, presentes na 
modelagem dos requisitos, é possível extrair a lista de todas as características especificadas do 
sistema que se entrelaçam. Esta lista, que representa o sistema do ponto de vista da 
transversalidade, é o conteúdo do arquivo “visao.txt” gerado pela classe Visão, representada 
na Figura 1(b). Esta classe implementa a atividade de visualização da estratégia de integração 
de características transversais adotada por ReqSys. Um trecho do arquivo “visão.txt”, criado 
em nosso estudo de caso, é mostrado na Figura 4. Diferente do arquivo “composicao.txt”, que 
contém tanto requisitos entrelaçados quanto os não entrelaçados, “visao.txt” mostra ao 
usuário de ReqSys apenas as características transversais, facilitando o controle de 
entrelaçamento e espalhamento de características no desenvolvimento do sistema. 
 

 
Figura 5. Eclipse após instalação de ReqSys 

 



 

Todas as funcionalidades descritas nesta seção estão integradas em um plug-in para o 
Eclipse, que teve o desenvolvimento dividido em duas etapas: o desenvolvimento do plug-in 
propriamente dito e o seu empacotamento. Após a inclusão do plug-in no ambiente Eclipse, o 
usuário terá suas barras de menu e ferramentas alteradas, como mostra a Figura 5. 
 Para o desenvolvimento de plug-ins, o Eclipse oferece uma série de templates que 
podem ser utilizados como base do projeto ou ainda adicionados a um projeto como 
extensões. Estas extensões possibilitam o reuso de estruturas que dão suporte à 
funcionalidades como criação de menus e submenus, de editores, de views, entre outras. 
 Utilizando a extensão “actionSets” conseguimos adicionar o menu chamado de 
“ReqSys” à barra de menus, com as opções “Visão”, “Composição” e “Verificação”. E, na 
barra de tarefas, adicionamos o acesso rápido à atividade de “Verificação”. Além de 
possibilitar estas inclusões, a extensão “actionSets” permite associar uma ação à escolha de 
cada um dos itens adicionados. Desta forma, pudemos relacionar cada uma das opções com 
uma funcionalidade ReqSys.  
 Para isto foi necessário conhecer quais atividades cada extensão do Eclipse oferece, 
como estão organizadas as classes e interfaces que implementam um plug-in, como integrar as 
funcionalidades já desenvolvidas de ReqSys ao projeto do plug-in e como reunir toda esta 
estrutura num pacote publicável. 
 Apesar do importante auxílio oferecido pela documentação de JavaCC, JJTree e 
Eclipse disponibilizada por seus desenvolvedores, as atividades realizadas na implementação 
de ReqSys com o apoio destas ferramentas exigiram parte significante do cronograma deste 
projeto. Isto se deveu principalmente a necessidade de conhecer detalhadamente a estrutura de 
classes e interfaces gerada automaticamente por JavaCC, JJTree e Eclipse, entender como 
estes elementos se relacionam, descobrir se alterações nesta estrutura seriam realmente 
necessárias para atingir determinados objetivos e, caso positivo, saber quais alterações seriam 
permitidas e como fazê-las.  
 
Conclusões 
 

A ferramenta ReqSys, principal produto deste projeto, automatiza as atividades de 
verificação de modelos, composição de características transversais e extração de visões, a 
partir da modelagem de requisitos orientada a aspectos segundo a linguagem AOV-Graph. 
Estas atividades permitem que o engenheiro de requisitos modele e analise o espalhamento e 
o entrelaçamento de características do sistema. Porém, a versão inicial de ReqSys 
fundamenta-se apenas em AOV-Graph, não permitindo o uso de diferentes instâncias de 
LMROA. Esta limitação de ReqSys deveu-se às dificuldades encontradas durante sua 
implementação, tais como a compreensão das funcionalidades das tecnologias utilizadas no 
projeto. Adaptar a estrutura atual da ferramenta para a modelagem de requisitos orientada a 
aspectos segundo diferentes métodos, além de adequá-la para prover rastreabilidade e a 
extração de diversas visões, são propostas para trabalhos futuros. 
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Resumo 
 

Este trabalho aborda um estudo do modelo de processo, o RUP (Rational Unified 
Process), para o desenvolvimento de sistemas embarcados. Nele, falaremos inicialmente sobre 
os sistemas embarcados, o que é, qual a sua importância, quais as suas restrições de 
funcionalidades, etc. Em seguida definiremos o processo RUP, falaremos quais são as suas 
fases e descreveremos cada uma delas. Em seguida, explicaremos como foi desenvolvido o 
modelo de processo proposto para sistemas embarcados e conceituares também as suas fazes, 
atividades e artefatos gerados. Por último, apresentaremos a ferramenta CASE (Computer-
Aided Software Engineering) Spearmint (Software Process Elicitation, Analysis, Reviw and 
Modeling in an Integrated Environment), na qual será utilizada para auxiliar na modelagem 
do processo de desenvolvimento para os sistemas embarcados. 
 
Palavras-Chave: Restrições; Funcionalidades; Fases; Atividades; Artefatos 

 
Introdução 
 

Os sistemas embarcados (ou embutidos), os quais constituem sistemas que possuem 
hardware e software integrados e cujo objetivo é a execução de uma tarefa específica, têm se 
tornado cada vez mais presente na vida das pessoas nos dias de hoje. Isso acontece, 
principalmente, devido às diversas utilidades e também a enorme abrangência que tais 
produtos têm tido em todo o mundo. Sistemas como telefone celular, sistemas de controle de 
freios em automóveis e eletrodomésticos inteligentes em nossa casa são exemplos de 
utilização de sistemas embarcados. Devido tal abrangência e também a complexidade que se 
tem para desenvolver sistemas embarcados, já que, por serem sistemas embutidos, o software 
e o hardware terão que ser desenvolvidos conjuntamente, há a necessidade de se utilizar 
técnicas de desenvolvimento para tornar a prática de produzir tais sistemas com maior 
qualidade. 

A importância de se desenvolver um processo tem sido discutida na literatura de 
Engenharia de Software como uma forma de suporte a qualidade do que será produzido. O 
RUP (Rational Unified Process ) ou PU (Processo Unificado) é um processo da Engenharia de 
Software iterativo e incremental, orientado a objetos que utiliza de casos de uso para o 
desenvolvimento. Tal processo se encaixa bem nas necessidades dos sistemas embarcados por 
assegurar que o produto a ser gerado atende realmente o esperado, pois o RUP trabalha de 
forma iterativa e incremental, e dessa forma faz com que o produto seja entregue em etapas 
(são entregues protótipos do sistema), até que se chegue ao produto final, evitando assim, 
grandes perdas. O fato do RUP também trabalhar com casos de uso, ajuda bastante no 



 

 

processo de desenvolvimento dos sistemas embarcados, pois tais casos de uso irão ilustrar a 
interação do usuário com cada funcionalidade do sistema a ser produzido, algo de grande 
importância para a equipe desenvolvedora de tais sistemas.  

Com base na necessidade da utilização de um processo para desenvolver os sistemas 
embarcados e na especial atenção que teremos que dar a esse desenvolvimento, já que o 
hardware e o software terão que ser produzidos paralelamente, apresentaremos, neste 
trabalho, um modelo de processo para desenvolvimento de sistemas embarcados utilizando o 
RUP. No trabalho, descreveremos cada fase utilizada no modelo de processo proposto para os 
sistemas embarcados e também falaremos sobre as atividades e artefatos gerados em cada 
fase. Com o intuito de automatizar tal modelo de processo, utilizaremos a ferramenta CASE 
(Computer-Aided Software Engineering) Spearmint (Software Process Elicitation, Analysis, 
Reviw and Modeling in an Integrated Environment). Usaremos essa ferramenta para modelar 
o processo para desenvolvimento dos sistemas embarcados e, por isso, apresentaremos neste 
trabalho figuras que ilustrarão essa modelagem, facilitando assim o entendimento do processo 
proposto. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente, desenvolveu-se o estudo sobre os sistemas embarcados, os quais são 

sistemas de aplicações específicas que contém hardware e software concebidos (tailored) para 
uma tarefa particular e são geralmente parte de um sistema maior (SPINLA, 1998). 
Geralmente, é um sistema microprocessado com os programas armazenados em ROM (Read 
Only Memory).  

A partir desse estudo, observou-se que tais sistemas são de grande complexidade, já 
que o seu desenvolvimento possui restrições como a utilização de tecnologias computacionais 
para atender a aplicações específicas (portanto são projetados para atender os requisitos de 
tais aplicações) e possuem comportamento reativo, ou seja, restrições de tempo, o que 
caracteriza como sistema de tempo real. Além disso, entendeu-se também que os sistemas 
embarcados geralmente devem ser limitados quanto aos recursos computacionais exigidos 
para sua execução, já que os equipamentos nos quais tais sistemas serão utilizados devem 
primar pela otimização e simplicidade, tornando o seu desenvolvimento ainda mais criterioso. 
Devido essas restrições encontradas, atentou-se para a necessidade de uma construção 
concorrente do hardware e do software durante o processo de desenvolvimento dos sistemas 
embarcados.  

Hoje, os métodos clássicos de concepção conjunta de hardware e software tendem a 
separar o hardware e o software desde o início do projeto, com pouca interação, durante quase 
todo o processo, até que se atinja a fase de integração do sistema. Isso leva a problemas como 
o aumento do custo de desenvolvimento do software por causa da decisão antecipada do 
hardware, uma vez que existirá a necessidade de ajustar os requisitos de desempenho pré-
estabelecido e as limitações de memória imposta pelo hardware.  

Fundamentando-se nessa problemática descrita anteriormente, e considerando também 
a necessidade que tem hoje de se planejar um processo de desenvolvimento de qualquer 
produto para que esse chegue ao mercado com uma maior qualidade, começou-se uma 
pesquisa para encontrar um processo de desenvolvimento que mais se adequasse a realidade 
dos sistemas embarcados. Tal processo encontrado, dentro das técnicas da Engenharia de 
software, foi o RUP (Rational Unified Process).  

O RUP é um processo de Engenharia de Software desenvolvido pela Rational 
Software Corporation, cujas principais características são um desenvolvimento iterativo e 
incremental, orientado a objetos, com foco na criação de uma arquitetura robusta, análise de 
riscos e utilização de casos de uso para o desenvolvimento.  



 

 

O PU fornece uma abordagem disciplinada para designar tarefas e responsabilidades 
em uma organização que se propões a desenvolver um produto de software e tem por objetivo 
garantir a produção do produto de alta qualidade que atenda as necessidades de seus usuários 
finais com um cronograma e orçamentos previsíveis. Por causa dessa abordagem centrada na 
qualidade do que é produzindo e do importante monitoramento que o RUP faz durante o 
desenvolvimento é que tal processo tem muito a ajudar o desenvolvimento de sistemas 
embarcados 

O Processo unificado é dividido em quatro fases: Concepção, Elaboração, Construção, 
Transição. O objetivo da fase de concepção é estabelecer um business case para o sistema. 
Nessa fase deve-se identificar todas as entidades externas (pessoas e sistemas), que irão 
interagir com o sistema, e definir essas interações. Depois, usa-se essas informações para 
avaliar a contribuição do sistema com o negócio. Se a contribuição for de pouca importância, 
o projeto pode ser cancelado depois dessa fase (SAMMERVILLE, 2008). Os objetivos da 
fase de elaboração são desenvolver um entendimento do domínio do problema, estabelecer 
um framework de arquitetura para o sistema, desenvolver o plano de projeto e identificar os 
riscos principais do projeto. Ao concluir essa fase, deve-se ter um modelo de requisitos para o 
sistema (os casos de uso da UML (Unified Modeling Language) são especificados), uma 
descrição de arquitetura e um plano de desenvolvimento para o software (SAMMERVILLE, 
2008). A fase de construção está essencialmente relacionada ao projeto, programação e teste 
de sistema. As partes do sistema são desenvolvidas paralelamente e integrada durante esta 
fase. Ao concluir esta fase, você deve ter um sistema de software em funcionamento e a 
documentação associada pronta para ser liberada para os usuários (SAMMERVILLE, 2008). 
A fase final do RUP está relacionada à transferência do sistema da comunidade de 
desenvolvimento para a comunidade dos usuários e com a entrada do sistema em 
funcionamento no ambiente real. Isso é algo ignorado na maioria dos modelos de processo do 
software, mas é de fato uma atividade onerosa e, às vezes, problemática. Ao concluir esta 
fase, deve-se ter um sistema de software documentado, funcionando corretamente em seu 
ambiente operacional. (SAMMERVILLE, 2008). 

Por último, a fim de automatizar a modelagem do processo para sistemas embarcados, 
começou-se a pesquisar uma ferramenta adequada para a modelagem desse processo. Dentre 
as várias que foram encontradas, a ferramenta Spearmint (Software Process Elicitation, 
Analysis, Reviw and Modeling in an Integrated Environment) foi uma das que mais se 
adequou devido, principalmente, a sua praticidade e suas funcionalidades, já que, tal 
ferramenta utiliza ícones bem definidos para representar os quatro elementos básicos do 
processo de software: atividade, artefatos, papel, e ferramenta; e possui seis tipos de 
relacionamento entre os elementos: consome, produz, modifica, envolve, usa e contém. 
 
Resultados e Discussões 
 

Como resultado da pesquisa teve-se a formulação de um modelo de processo para o 
desenvolvimento de sistemas embarcados utilizando o RUP (Rational Unified Process). Para 
que o PU atendesse as peculiaridades dos sistemas embarcados, ou seja, conseguisse modelar 
um processo em que hardware e software fossem desenvolvidos de forma concorrentes, houve 
a necessidade de acrescentar na fase de “elaboração” e mais especificamente na atividade de 
“elaborar arquitetura” não apenas uma descrição de arquitetura (descrição da arquitetura do 
software) como artefato gerado, mas dois tipos de descrição de arquitetura: a do software e a 
do hardware. Isso foi feito com o objetivo de analisar, durante o processo de 
desenvolvimento, tanto as peculiaridades do software como também a do hardware. Como 
resultado dessa análise, terá a produção dos componentes de hardware e software mais 
adequados um ao outro para serem integrados na fase de construção. Cada fase do modelo de 



 

 

processo para sistemas embarcados foi modelado na ferramenta Spearmint, utilizando ícones 
para representar suas atividades, artefatos gerados e também o fluxo de como ocorre cada 
situação. Alguns dos principais ícones que podem ser utilizados na Spearmint estão descritos 
a seguir: 

 

 
Figura 1: Principais ícones da Spearmint. 

 
Abaixo está descrito o modelo de processo para os sistemas embarcados: 
 
Fase de concepção 
 
A fase de concepção abrange a comunicação com o cliente e o planejamento inicial do 
sistema. Nessa fase, os requisitos do sistema são identificados e descritos por meio de casos 
de uso preliminares, um rascunho da arquitetura do sistema é proposto, o planejamento 
identifica recursos, avalia os principais riscos, define um cronograma e estabelece uma base 
para as fases que devem ser aplicadas à medida que o incremento de software é desenvolvido. 
Caso alguns requisitos não estejam bem definidos, protótipos podem ser criados a fim de um 
melhor esclarecimento desses requisitos.  
 
Atividades 
1-Descrever o escopo do projeto: captura o contexto na forma de requisitos e restrições para 
determinar um critério de aceitação do produto. 
1.1-Artefato produzido:  

• Documento de Visão: fornece a visão geral dos requisitos principais dos requisitos do 
sistema, incluindo funcionalidades principais e restrições. 

• Modelo inicial de caso de uso: lista todos os casos de uso e atores que podem ser 
identificado neste início (10% a 20% do total). 

2-Preparar uma arquitetura candidata: tem por objetivo avaliar alternativas de projeto 
(essa atividade pode ser suprimida se o sistema não possui novidades ou possui uma 
arquitetura bem conhecida). 
2.1-Artefatos produzidos: 

• Glossário inicial do projeto: documento que apresenta a definição dos termos, ou 
seja, define os termos relevantes do projeto. 

3- Planejar e preparar o plano de negócio: avaliação de riscos, staff (pessoas), plano de 
projeto e relações entre custo, cronograma e lucro. 
3.1-Artefatos produzidos: 



 

 

• Plano de projeto: documento que apresenta o processo de desenvolvimento, o plano 
do projeto contemplando EAP (Estrutura Analítica do Projeto), cronograma, 
estimativas de tamanho, esforço, prazo e custo. Tal documento apresenta também o 
plano das iterações, os recursos humanos e materiais, gerência da comunicação, 
gerência de risos e plano de testes. 

• Um ou mais protótipos: uma ou mais partes do sistema funcionando. 
 
A figura abaixo representa a modelagem da fase de concepção na ferramenta Spearmint: 
 

 
Figura 2: Modelagem da fase de concepção na ferramenta Spearmint. 

 
Fase de elaboração 

 
Essa fase Inclui ainda a comunicação com o cliente e a atividade de modelagem do modelo 
genérico do processo. A elaboração refina e expande os casos de uso preliminares que foram 
desenvolvidos como parte da fase de concepção e expande a representação arquitetural para 
incluir cinco visões diferentes tanto do hardware como do software – o modelo de casos de 
uso, o modelo de análise, o modelo de projeto, o modelo de implementação e o modelo de 
implantação. Em alguns casos, a elaboração cria uma “referência arquitetural executável” que 
representa uma primeira versão do sistema executável. Além disso, o plano é cuidadosamente 
revisto no ápice da fase de elaboração para garantir que o escopo, os riscos e as datas de 
entrega permaneçam razoáveis. Modificações no plano podem ser feitas nesse momento. 
 
Atividades 
1-Elaborar a visão: entendimento sólido dos casos de uso mais críticos (que determinam as 
condições arquiteturais e de planejamento). 
1.1-Artefato produzido: 

• Modelo de caso de uso: lista todos os casos de uso e atores que podem ser 
identificado (pelo menos 80% dos casos de uso). 

2-Elaborar arquitetura: A arquitetura é elaborada e componentes de software e hardware 
são selecionados. Componentes potenciais são avaliados segundo decisões make/buy/reuse 
para determinar custo e estimativa; lições obtidas podem servir para gerar o novo projeto da 
arquitetura do sistema. 
2.1-Artefatos produzidos: 

• Descrição da arquitetura do software: Apresenta requisitos e restrições de sistema, 
visão dos casos de uso, visão lógica apresentando os elementos de projeto mais 



 

 

significativos do sistema, visão de processo, visão de implantação, visão de 
implementação e a visão de dados. 

• Descrição da arquitetura do hardware: apresenta os mesmos tópicos da descrição 
da arquitetura do software, só que voltado para o hardware. 

• Protótipo arquitetural executável: representa uma primeira versão do sistema 
executável. 

• Revisão do plano de projeto: revisar os tópicos do documento plano de projeto. 
• Manual do usuário preliminar: projetar um manual inicial que será utilizado pelo 

cliente. 
 
A figura abaixo representa a modelagem da fase de elaboração na ferramenta Spearmint: 
 

 
Figura 3: Modelagem da fase de elaboração na ferramenta Spearmint. 

 
Fase de construção 

 
Usando o modelo arquitetural como entrada, a fase de construção desenvolve ou adquire os 
componentes de hardware e software que vão tornar cada caso de uso operacional para os 
usuários finais. Para conseguir isso, os modelos de análise e projeto que foram iniciados 
durante a fase de elaboração são completados de modo a refletir a versão final do incremento 
tato do hardware como do software. Todas as características e funções necessários e requisitos 
do incremento de software e hardware serão implementados. Á medida que os componentes 
são implementados, testes são projetados e executados envolvendo conjuntamente o hardware 
e o software que se está produzindo. 
 
Atividade 
1-Desenvolver e testar componentes: produzir cada componente de acordo com a arquitetura 
estabelecida. 
1.1-Artefatos produzidos:  

• Componentes de software: software que foi desenvolvido nessa iteração. 
• Componentes de hardware: hardware que foi produzido nessa iteração. 

2-Integrar componentes de hardware e software: tem por objetivo juntar em um mesmo 
sistema os componentes de software e hardware. 
2.1-Artefatos produzidos:  

• Produto de software integrado na plataforma de hardware: nesse momento ocorre 
a integração dos componentes de hardware e de software. 



 

 

3- Plano e procedimento de teste: os testes a serem executados no sistema são planejados e 
postos em prática. 
3.1- Artefatos produzidos: 

• Descrição dos releases: descrição das modificações que houve no sistema, caso haja. 
4-Produção da Documentação de apoio: os manuais do usuário são atualizados. 

• Manual de usuário atualizado: acrescentar no manual do usuário novas 
funcionalidades agregadas ao sistema. 

 
A figura abaixo representa a modelagem da fase de construção na ferramenta Spearmint. 
 

 
Figura 4: Modelagem da fase de construção na ferramenta Spearmint. 

 
Fase de transição 

 
O sistema é dado ao usuário final para teste e relatórios de feedback do usuário sobre 

defeitos e modificações necessárias. Na conclusão da fase de transição, o incremento do 
sistema torna-se uma versão utilizável do sistema. 
 
Atividades 
1- Incremento de sistema entregue: o produto desenvolvido deve ser colocado no ambiente 
do usuário para utilização. 
2-Relatório de teste: Como foi o contado do usuário com o sistema. 
2.1- Artefato produzido: 

• Release Notes:  nesse artefato são postos como foi o contato do produto com o 
usuário e as possíveis modificações do sistema. 

 
A figura abaixo representa a modelagem da fase de transição na ferramenta Spearmint: 

 



 

 

 
Figura 5: Modelagem da fase de transição na ferramenta Spearmint. 

 
Conclusão 
 

Esse trabalho nos mostra o quanto um planejamento adequado para o desenvolvimento 
dos sistemas embarcados é importante, pois hoje, no mercado competitivo que se tem, o que 
realmente vai diferenciar é a qualidade do produto gerado. O Processo Unificado muito tem a 
ajudar o processo de desenvolvimentos para sistemas embarcados, pois o PU visa, através de 
seus casos de uso, uma equipe de desenvolvimento com um maior entendimento das 
interações do cliente com o sistema e, através de suas iterações e protótipos gerados, visa um 
produto final mais de acordo com o que foi pedido.  

Outro ponto relevante que esse trabalha abrange é do importante uso de ferramentas 
CASE como forma de automatizar os processos de software. A ferramenta CASE utilizada, a 
Spearmint, muito facilitou a visualização do resultado final do modelo de processo para os 
sistemas embarcados, pois essa ilustrou os elementos de tal processo, ajudando no 
entendimento da estrutura do mesmo. 
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Resumo 

Este documento apresenta o projeto do módulo Transformada Discreta do Cosseno (DCT) de 
um codificador de vídeo baseado no Padrão H.264/AVC. Os sistemas de codificação de vídeo 
estão assumindo um papel cada vez mais importante, que vão além da difusão tradicional e do 
armazenamento de vídeo em massa. Dentre os padrões de codificação de vídeo existentes, o 
padrão H.264/AVC atinge as mais elevadas taxas de compressão. Portanto, o 
desenvolvimento deste projeto contou com a investigação dos módulos que compõem o 
codificador de vídeo baseado segundo o padrão H.264/AVC, enfatizando o módulo DCT. A 
ênfase na investigação do módulo DCT visou a identificação do algoritmo mais adequado 
para implementação do módulo em hardware, segundo as características do padrão em estudo.  

 
Palavras-chave: DCT, Codificador. Compressão de vídeo, Padrão H.264/AVC. 

Introdução 

Os sistemas de codificação de vídeo estão assumindo um papel cada vez mais importante, que 
vão além da difusão tradicional e do armazenamento de vídeo em massa. Nos últimos anos, 
têm emergido várias aplicações de codificação de vídeo focadas na comunicação pessoal 
(video-conferência), multimídia sem fio, vigilância remota e sistemas de emergência que 
estão permitindo uma ampla atividade de pesquisa na área de codificação de vídeo. 

Dentre os padrões de codificação de vídeo existentes, o novo padrão H.264/AVC (ITU-T, 
2005) atinge taxas mais elevadas de compressão. Para alcançar taxas tão elevadas, foi 
necessário um grande aumento na complexidade computacional das operações dos 
codificadores e decodificadores (codecs), em relação aos demais padrões disponíveis na 
atualidade (Wiegand, 2003; Puri, 2004). 

O aumento da complexidade computacional dificulta a utilização de codecs H.264/AVC 
implementados em software, uma vez que as resoluções são elevadas, e podem ser utilizadas 
em tempo real. A dificuldade de tratar o problema via software, somado ao enorme interesse 
comercial que reside neste padrão, têm impulsionado equipes de pesquisa e desenvolvimento 
a tratarem deste tema visando implementações em hardware para que os requisitos das 
aplicações sejam atendidos.  

Um dos módulos responsáveis por intensa computação no codificador de vídeo é o módulo da 
DCT. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi investigar o módulo DCT de modo a identificar 
o algoritmo mais adequado para implementação do mesmo, segundo as características do 
padrão H.264/AVC.  
                                                 
 



 

 

Este documento está organizado em quatro seções, sendo esta a primeira seção que apresenta 
a contextualização da pesquisa. A seção 2 apresenta a metodologia utilizada para o 
desenvolvimento do projeto, e a seção 3 concentra as discussões e resultados obtidos com a 
pesquisa. Por fim, a conclusão é apresentada na seção 4. 
 

Metodologia 

Considerando objetivo apresentado na seção 1, o projeto foi desenvolvido em três etapas, as 
quais consistiram de levantamento bibliográfico, estudo do Padrão H.264/AVC e investigação 
do módulo DCT. Na primeira etapa, foram levantados os conceitos e definições referentes à 
compressão de vídeo, bem como sobre a evolução dos padrões de compressão de vídeo.  

A partir do conhecimento adquirido na fase anterior, a ênfase da pesquisa foi direcionada ao 
estudo do Padrão H.264/AVC. Nesta fase foram identificados os perfis do padrão e os 
módulos que compõem o mesmo. Dentre os vários módulos do codificador de vídeo, a DCT 
consiste na base da compressão de imagem, sendo responsável pela transformação da 
informação do domínio espacial para o domínio das freqüências (Rao, 1990; Nascimento, 
2001). 

Considerando que o padrão H.264/AVC possui diferentes perfis para atender aos diferentes 
tipos de aplicação de vídeo, na etapa de investigação do módulo DCT foram levantadas as 
principais características deste módulo e as diferentes formas de implementação segundo os 
perfis do padrão. 

A seção seguinte apresenta os resultados obtidos a partir da metodologia aplicada, bem como, 
uma discussão sobre os aspectos e algoritmos utilizados para implementação em hardware do 
módulo DCT.  

  

Resultados e Discussão 

O padrão H.264/AVC é o mais novo padrão de compressão de vídeo, também conhecido 
como MPEG-4 Part 10 ou AVC (Advanced Video Coding). O padrão foi desenvolvido pela 
ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) em conjunto com a ISO/IEC MPEG que 
formaram uma parceria conhecida por Joint Video Team (JVT). A primeira versão do 
H.264/AVC foi lançada em Maio de 2003 (Hanzo, 2007). 

A intenção do projeto H.264/AVC era criar um padrão capaz de fornecer boa qualidade de 
vídeo com uma taxa de bitrate muito baixa em relação aos padrões já existentes (MPEG-2, 
H.263...). Outra meta do projeto era fazer um padrão que fosse compatível a todas as 
necessidades, isto é, compatível com vídeos de baixa e alta taxa de bitrate ou com baixa e alta 
resolução. Mas para isso, foi necessário um grande aumento na complexidade computacional 
das operações dos codecs que seguem este padrão em relação aos demais padrões disponíveis 
na atualidade (Richardson, 2003). Este aumento de complexidade dificulta, pelo menos na 
tecnologia atual, a utilização de codecs H.264/AVC completos implementados em software, 
quando as resoluções são elevadas e quando se deseja tempo real. 

A dificuldade de tratar o problema via software somado ao enorme interesse comercial que 
reside neste padrão, têm impulsionado equipes de pesquisa e desenvolvimento ao redor do 
mundo a tratarem deste tema visando otimizações algorítmicas e/ou implementações em 
hardware para que os requisitos das aplicações sejam atendidos. Além disso, outro forte 



 

 

motivador para o desenvolvimento de codecs H.264/AVC em hardware está na crescente 
necessidade de sistemas embarcados capazes de manipular vídeos.  

O padrão H.264/AVC é dividido em diferentes perfis, sendo que cada perfil suporta um grupo 
particular de funções de codificação, especificando a necessidade de cada codificador e 
decodificador que seguem este perfil. Um grupo de três diferentes perfis foi defenido na 
primeira versão do padrão H.264/AVC, são eles: Baseline, Main e Extended (ITU-T, 2005, 
Sullivan, 2004). 

O perfil Baseline é direcionado a aplicações como video-telefonia, videoconferência e vídeo 
sem fio, suportando codificação intra-quadro e inter-quadros e uma codificação de entropia 
com códigos de comprimento de palavra variável adaptativos ao contexto (CAVLC). O perfil 
Main é focado na transmissão de televisão e no armazenamento de vídeo, incluindo o suporte 
para vídeo entrelaçado, à codificação inter-quadros utilizando slices do tipo B e utilizando 
predição ponderada, e à codificação de entropia utilizando codificação aritmética adaptativa 
ao contexto (CABAC). O perfil Extended é mais voltado para aplicações em streaming de 
vídeo e não suporta vídeo entrelaçado ou o CABAC, mas agrega modos para habilitar uma 
troca eficiente entre bitstreams codificados e melhora a resiliência a erros, feita pelo 
particionamento de dados.  

Como estes perfis não tiveram como proposta o suporte a vídeo de qualidade mais elevada, 
houve a necessidade de desenvolver novos perfis, definidos como perfis High (vide Figura-1). 
Tais perfis possuem algumas características comuns e inovadoras em relação aos perfis 
originais: suportam um tamanho de bloco adaptativo para a transformada (4x4 ou 8x8), 
suportam matrizes de quantização baseadas em percepção e suportam uma representação sem 
perdas de regiões específicas do conteúdo do vídeo (Sullivan, 2004). 
 

                                   
Figura 1. Perfis do padrão H.264/AVC: Baseline, Main, Extended e High 

 

Os perfis do padrão H.264/AVC, do ponto de vista do codificador de vídeo, são suportados 
por diferentes módulos, tais como: Estimação de Movimento (ME), Compensação de 
Movimento (MC), Predição Intra-quadro, Transformadas Diretas (T), Quantização Direta (Q), 
Transformadas Inversas (T-1), Quantização Inversa (Q-1), Filtro Redutor do Efeito de Bloco, 
Codificação de Entropia (Agostini, 2007). A Figura-2 apresenta um diagrama de blocos e o 
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fluxo de codificação de um codificador H.264/AVC, na qual pode-se visualizar os módulos 
que compõem o padrão. 
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Figura 2. Diagrama de blocos e fluxo de codificação do codificador H.264/AVC  

 

A Transformada Discreta do Cosseno (DCT), representada na Figura-2 como módulo T, é 
uma técnica bastante utilizada em aplicações de processamento digital de imagens, devido à 
sua maior eficiência no descorrelacionamento das amostras vizinhas (Rao, 1990). A aplicação 
da DCT em processamento de imagens tem como objetivo a extração de redundância 
existente entre pixels vizinhos em uma imagem, através da descorrelação entre os mesmos. 
Porém, à medida que os pixels se distanciam, fica mais difícil esse descorrelacionamento. 
Para contornar essa dificuldade, aplica-se a DCT sobre blocos de tamanhos pré-definidos, 
gerando blocos de coeficientes transformados, sendo que alguns coeficientes concentram 
maior energia que outros, e cada coeficiente apresenta sua própria variância. 

A implementação da DCT em hardware é justificada pela intensa computação realizada por 
esta técnica. Contudo, existem implementações que visam a otimização de desempenho, 
enquanto outras visam a otimização de área. O projeto que otimiza a área apresenta as 
vantagens de consumir menos energia e ter um circuito impresso menor. Em geral, quando 
não há necessidade de projetar um módulo de DCT muito rápido, o projeto de otimizar área é 
o mais atraente, uma vez que provavelmente este bloco não é o gargalo do sistema completo, 
como por exemplo, o módulo de estimação de movimento.  

Em (Kordasiewicz, 2005) os autores desenvolveram um bloco de multiplicação serial para 
computar a transformada que consiste de duas multiplicações de matrizes 4 x 4. Na realidade, 
cada multiplicação é realizada por meio de deslocamentos e somas, resultando em um 
multiplicador que calcula separadamente cada um dos 16 resultados. Para calcular cada 
resultado, são gastos 4 ciclos para buscar os valores e um ciclo para salvar o resultado. Além 
disso, devido às simplificações para o projeto, dois ciclos são usados para sincronização.  

Usualmente, quando um projeto de módulo DCT privilegia a área tem-se como resultado 
arquiteturas pequenas, cuja velocidade não é suficiente o bastante para lidar com grande 
quantidade de dados como, por exemplo, em aplicações de compressão de vídeo que lidam 
com alta definição. Quando se lida com grande quantidade de dados é necessário trabalhar 
com uma arquitetura DCT mais rápida. Em (Kordasiewicz, 2005) os autores apresentaram um 
projeto, onde a transformada e a quantização de um bloco 4 x 4 acontece em dois ciclos. Em 
(Malvar, 2003) os autores propuseram uma arquitetura que executa a transformada em uma 
dimensão sobre uma coluna dos dados de entrada. Contudo, essa operação da transformada 



 

 

em 1 dimensão precisa ser executada quatro vezes ao longo da dimensão vertical e quatro 
vezes ao longo da dimensão horizontal. O desenvolvimento de uma arquitetura paralela 
possibilita a execução de toda DCT em um ciclo. Em (Wang, 2003) foi desenvolvido um 
projeto a partir da arquitetura proposta em (Malvar, 2003). A falha deste projeto consiste na 
grande quantidade de hardware utilizada.  

Em (Agostini, 2001) foi apresntado um dos algoritmos que possui a melhor relação entre área 
e desempenho, o qual foi proposto por (Arai, 1988) e modificado por (Kovac, 1995). O 
algoritmo escalona o cálculo da DCT 1D em seis passos distintos e independentes, nos três 
primeiros passos e nos dois últimos existem apenas adições enquanto que no quarto passo 
existem só multiplicações. O algoritmo forma um pipeline implícito.  A Figura-3 exibe os 
passos do algoritmo escalonado, onde as entradas são a0, a1, ..., a7 e os coeficientes 
calculados da DCT 1D são S0, S1, ..., S7. Nas multiplicações, os multiplicandos m1, m2, m3 e 
m4 são cossenos constantes e possuem os seguintes valores: m1 = cos(4π/16), m2 = 
cos(6π/16), m3 = cos(2π/16) - cos(6π/16) e m4 = cos(2π/16) + cos(6π/16). 

 

  
Figura-3. Algoritmo Escalonado 

Tendo em vista que existem diferentes perfis no padrão H.264/AVC, existem também 
diferentes implementações de técnicas para minimizar a redundância da informação de vídeo. 
No perfil baseline do H.264, por exemplo, existem três transformadas diferentes: uma para 
coeficientes DC luma, outra para coeficientes DC chroma e uma terceira para todos os outros 
dados residuais. Desses três tipos de transformadas, o que executa maior computação é o 
último tipo. Em geral, ao se desenvolver um projeto de DCT para o padrão H.264/AVC que 
pode trabalhar com diferentes tipos de transformadas, os projetistas desenvolvem o projeto 
para lidar com o tipo mais complexo, pois pode ser facilmente estendido para acomodar 
outros tipos. 

Visando o desenvolvimento de um projeto que atenda  os critérios de espaço e desempenho,  
o algoritmo apresentado em (Agostín, 2001) mostra-se adequado para o desenvolvimento de 
aplicações do perfil baseline. 

Conclusões 

Este documento apresentou uma investigação sobre os algoritmos para o  projeto do módulo 
DCT, compatível com o as características do Padrão H.264/AVC.  



 

 

A necessidade da codificação de imagens digitais com o objetivo da transmissão ou o 
armazenamento resultou no desenvolvimento de algoritmos de compressão rápidos, eficientes 
e que introduzissem o menor erro possível na imagem recuperada. Com esse propósito, várias 
técnicas foram desenvolvidas e, entre elas, a que tem apresentado uma boa relação entre área 
e desempenho é aquela que usa a DCT.  

Uma quantidade significante de algoritmos tem sido apresentada na literatura, visando a 
máxima compressão da imagem com o menor efeito de bloco possível, que vão além do 
objetivo da transmissão e do armazenamento. A complexidade do algoritmo depende 
fundamentalmente do propósito da aplicação e da qualidade requerida da imagem resultante. 

Buscou-se com esta pesquisa ampliar o conhecimento na área de desenvolvimento de sistemas 
embarcados, fortalecendo o desempenho científico e tecnológico do país.  
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RESUMO 
 
Este projeto, em sua segunda etapa, tem como objetivo consolidar a construção do Corpus 
Monolíngüe para Ensino, Tradução e Análise lingüística, por meio da ampliação e testagem. 
O trabalho de ampliação se deu de forma a garantir uma quantidade significativa de palavras 
na constituição do corpus. Para tanto, compilamos textos da web, por meio dos seguintes 
procedimentos: a) seleção e armazenamento dos textos em pastas temporárias; b) 
edição/reformatação dos textos e c) armazenamento definitivo. Após o processo de 
compilação, os textos foram arquivados em pasta definitiva, prontos para utilização com o uso 
do programa WordSmith Tools. O passo seguinte na pesquisa foi a testagem do corpus. Com o 
auxílio da ferramenta WordList foram identificados os dez termos mais recorrentes, comuns 
aos cinco países presentes no banco de dados. Finalmente, foram escolhidos, aleatoriamente, 
cinco itens para se analisar a prosódia semântica, por meio da ferramenta Concord. Como 
resultado, pudemos verificar que a prosódia semântica de certos termos pode sofrer variação, 
ainda que no interior de um mesmo idioma, falado em países diferentes, como é o caso da 
palavra people, que nos textos de jornais dos Estados Unidos figura com prosódia semântica 
negativa, enquanto que nos textos da áfrica do Sul, a maioria das ocorrências se dá em 
contextos positivos. Cumpre ressaltar, todavia, que os resultados obtidos não são conclusivos, 
sobretudo em função de limitações impostas ao estudo, dada a escassez de ferramentas 
apropriadas. Faz-se necessário, portanto, que este possa ser retomado de forma mais 
aprofundada em pesquisas futuras.  
 
 Palavras-chave: Lingüística de Corpus; Textos jornalísticos; Análise de concordâncias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introdução 
 
A Lingüística de Corpus vem sendo estudada muito recentemente, por volta de 

meados da década de 1960, e tem como marco inicial o lançamento do primeiro corpus 
lingüístico eletrônico – o Brown University Standard Corpus of Present-Day American 
English, mas que ao longo dos anos esta vem se consolidando na área dos estudos da 
linguagem. A Lingüística de Corpus se dedica, entre outras atividades, à construção e 
exploração de corpora eletrônicos, contribuindo de maneira significativa às áreas de estudo 
da linguagem. No Brasil, podemos citar os trabalhos de Tony Berber Sardinha (2004), 
considerado hoje um dos maiores estudiosos da temática, com importantes publicações e 
estudos voltados pra esta área. 

A Lingüística de Corpus tem como uma de suas principais características a 
facilidade de operacionalização, controle e manuseio de dados lingüísticos em grande 
quantidade. Dentro desta perspectiva podemos verificar que devido ao seu caráter analítico, 
pode auxiliar de maneira prática e funcional os estudos voltados à investigação da língua. 
Assim sendo, pudemos notar que a Lingüística de Corpus, mesmo sendo uma área de estudo 
recente tem levantado discussões sobre novas perspectivas em torno da língua e levantar 
novos questionamentos às ciências que a têm como objeto de estudo. A Lingüística de Corpus 
caracteriza-se como uma ciência de base empírica, analisando, a linguagem por meio de um 
corpus eletrônico, por exemplo, e não em critérios racionalistas como os difundidos na 
Lingüística Gerativista.  

Lançando mão de uma abordagem baseada em corpus, o presente trabalho discute a 
prosódia semântica de cinco itens lexicais presentes nos textos do corpus. Os estudos da 
prosódia semântica buscam estabelecer associações recorrentes entre itens ou campos 
semânticos, verificando se estes conotam valor positivo, negativo ou neutro, (cf, SARDINHA, 
2004). Os estudos de prosódia semântica são relevantes à tradução, já que pode fornecer 
dados importantes em estudos contrastivos entre dois ou mais idiomas, no caso especifico 
deste estudo, o inglês falado em países distintos. 

Assim sendo, o presente trabalho visa dar continuidade ao projeto: “A Construção 
de um Corpus Monolíngüe para o Ensino, Tradução e Análise Lingüística”, iniciado em 
agosto de 2006, com o financiamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
Científica – PIBIC/UERN. Buscamos nesta segunda fase, consolidar o corpus, por meio de 
sua ampliação, mediante a inserção de textos (editorias jornalísticos de cinco países de língua 
inglesa: África do Sul, Austrália, Estados Unidos da América, Inglaterra e Jamaica) que foi 
feita por meio de coleta na web. Bem como, mediante a utilização do programa WordSmith 
Tools, com vistas a analisar a prosódia semântica de cinco entre as dez palavras mais 
recorrentes e comuns em cada país representado no corpus. 
   
Metodologia 

Tendo em vista a continuidade da pesquisa estabelecemos alguns procedimentos 
metodológicos na ordem como seguem: a) coleta e armazenamento (em pastas temporárias) 
dos textos editoriais de cinco países (África do Sul, Austrália, Estados Unidos da América, 
Inglaterra e Jamaica) disponíveis na a web com vistas à ampliação do corpus; b) conversão 
dos textos para o formato txt, uma vez que o programa WordSmith Tools (software que será  
utilizado na operacionalização do corpus) opera preferencialmente com os formatos de texto 
“txt” e “html”; c) limpeza e armazenamento dos textos em pastas temporárias; d) Edição dos 
textos. O material armazenado passou por um processo de reformatação, por meio do qual 
foram retiradas figuras, gráficos, títulos, marcas tipográficas (negrito, itálico, etc.), 
permanecendo apenas o elemento verbal com tipografia uniforme; e) armazenamento dos 
dados colhidos em pastas permanentes do disco rígido do computador; e) cópia dos textos 



 

editados em uma pasta temporária (pasta nomeada temp e 00) para operacionalização 
mediante o uso do programa WordSmith Tools; f) Identificação, com auxílio do WordSmith 
Tools, dos dez termos mais recorrentes nos textos do corpus; g) Análise da prosódia 
semântica dos termos identificados. Além das informações disponíveis em Sardinha (2004) 
sobre a construção de corpora, vale conferir Tagnin (2004), que discute a construção e 
exploração do COMET – Corpus Multilíngüe para o Ensino e tradução.  
 

Resultados e discussões 

Por meio da ferramenta WordList chegamos ao resultado das dez palavras (termos) 
mais recorrentes e comuns entre os textos coletados dos cinco países alvo do estudo. As 
palavras aparecem listadas abaixo, mas ressaltamos que não estabelecemos nenhuma ordem 
de classificação, uma vez que, a ordem de aparição dos termos diverge entre os países. Ver 
tabela 1: 
 

1. verbo to be 6. Up 

2. Verbo to have 7. Now 

3. Will 8. People 

4. Government 9. Year 

5. Public  10. Time 

Tabela 1 

 

 Limitamos nossa análise a cinco palavras (Government, Public, Now, Up e People.) 
entre as listadas a cima. Para tanto, utilizamos a ferramenta de concordância (Concord) do 
WordSmith Tools. Salientamos ainda que a escolha das referidas palavras se deu de forma 
aleatória, não obedecendo a outros critérios pré-estabelecidos. 

 Iniciamos a análise pela palavra Government, cuja conotação da prosódia semântica se 
mostrou em termos mais gerais, negativa. No entanto, esse resultado não nos oferece 
subsídios suficientes para afirmar que a palavra Government seja sempre associada a 
acontecimentos e fenômenos ruins. Contudo, ficou evidenciado no âmbito deste estudo, que 
há, sim, uma ocorrência significativa da palavra Government em contextos onde a sua 
associação está diretamente ligada a situações indesejáveis. Por exemplo: 

Under separate headings dealing military, federal budget nation?s intelligence agencies, 
share basic idea: Government officials lie public each other, especially matters war. 

Podemos observar no trecho acima a ocorrência da palavra Government inserida em 
um contexto de conotação negativa, ocorrendo juntamente com as palavras lie e war. Os 
valores quantitativos estão exemplificados na tabela 2, abaixo: 

 



 

GOVERNMENT 

PAÍS 
PRO. SEM. 
NEGATIVA 

PRO. SEM. 
POSITIVA 

PRO.SEM. 
NEUTRA 

África do Sul 12 10 03 

Austrália 10 10 05 

Estados Unidos 15 07 02 

Inglaterra 14 04 07 

Jamaica 09 07 05 

  Tabela 2 

   

 Embora a palavra tenha apresentado uma prosódia semântica negativa na maioria dos 
países, nos textos advindos da Austrália, o resultado aponta para a neutralidade, já que os 
mesmos números de ocorrências negativas e positivas registradas são equivalentes: dez 
ocorrências para cada. Já o país que registrou a maior disparidade entre a prosódia semântica 
negativa e positiva foi a Inglaterra, com quatorze ocorrências negativas e apenas quatro 
positivas. 

 A palavra Up, por sua vez, apresenta prosódia semântica semelhante nos textos de 
todos os países compreendidos no estudo. Mas não podemos deixar de mencionar que, 
segundo alguns dicionários como Marques e Draper (1998, p. 369) a tradução da palavra up 
se associa diretamente com aspectos positivos, como nas acepções da palavra traduzida pelos 
autores: “up: adv. e prep. 1. para cima (de). 2. acima (de), no alto (de) [...]. 4. tudo, 
completamente, totalmente”. Porém, a análise revela que, nos textos editorias dos países 
compreendidos na pesquisa, a palavra aparece em um contexto negativo. 

Years incompetence neglect school system ledmany problems. facilities maintenance had been 
priority, unwieldy bureaucracy was up task. speed efficacy summer repairs have happened 

Mayor Adrian M. 

 Os índices de ocorrências positivas da palavra são baixos. O resultado demonstra que não 
podemos fazer julgamentos prévios de uso de uma palavra de forma isolada, É fato notório 
que o contexto pode alterar completamente a noção prévia que tínhamos a cerca de sua 
significação   

 

       

 



 

 

UP 

PAÍS 
PRO. SEM. 
NEGATIVA 

PRO. SEM. 
POSITIVA 

PRO. SEM. 
NEUTRA 

África do Sul 17 04 03 

Austrália 11 02 11 

Estados Unidos 15 02 09 

Inglaterra 16 03 05 

Jamaica 15 02 09 

  Tabela 3 

 A análise da palavra Public só pôde ser realizada em quatro dos cinco países alvo da 
pesquisa, uma vez que esta não aparece entre as mais freqüentes nos textos da Austrália. Nos 
quatro países onde a palavra figura na lista das mais freqüentes, não houve discrepância na 
prosódia semântica, em todos eles, o resultado apresenta valores elevadíssimos no tocante à 
prosódia semântica negativa. Ver resultados na tabela 3. 

 

    

PUBLIC 

PAÍS 
PRO. SEM. 
NEGATIVA 

PRO. SEM. 
POSITIVA 

PRO. SEM. 
NEUTRA 

África do Sul 16 01 08 

Austrália - - - 

Estados Unidos 14 02 09 

Inglaterra 14 03 07 

Jamaica 11 03 11 

  Tabela 4 

 A palavra Now apresenta prosódia semântica negativa apenas nos textos provenientes 
dos jornais dos Estados Unidos, enquanto que, nos demais países a prosódia semântica 
apresentada é de conotação favorável. Esse fato leva à constatação de que a prosódia 
semântica de determinados itens lexicais pode sofrer variações, ainda que no interior de um 
mesmo idioma. É o que se pode averiguar na tabela 5, abaixo: 
 
 



 

       

NOW 

PAÍS 
PRO. SEM. 
NEGATIVA 

PRO. SEM. 
POSITIVA 

PRO. SEM. 
NEUTRA 

África do Sul 12 02 07 

Austrália 15 06 03 

Estados Unidos 09 12 03 

Inglaterra 14 09 02 

Jamaica 18 04 03 

  Tabela 5 

 Finalmente, a palavra People ocorre no corpus em análise, tanto com prosódia 
semântica negativa, quanto positiva. Nos textos provenientes da Inglaterra e África do Sul, a 
palavra se associa principalmente a contextos positivos, ao passo que, nos textos oriundos dos 
Estados Unidos, Jamaica e Austrália, a carga semântica do item se mostra mais negativa, com 
ênfase no primeiro. Uma seqüência de ocorrências extraídas da lista de concordâncias da 
palavra people revela a afinidade deste termo com os campos semânticos de guerra, luta, 
crime, crise etc.:       
 
Virginia lawsuit, a case brought by two people arrested at a presidential addres 
administration?s record of trampling on people?s rights in the name of  fighting 
rnment agencies created to help working people have been under attack. It began 
without aiding the far more vulnerable people caught up in the same crisis. 
sting, torturing and murdering innocent people either because  of their faith, c 
ough. At trial, prosecutors argued that people don't confess to crimes they do n 
 

A tabela 6, abaixo, apresenta os valores para o item nas listas de concordâncias de 
cada país.  

PEOPLE 

PAÍS 
PRO. SEM. 
NEGATIVA 

PRO. SEM. 
POSITIVA 

PRO. SEM. 
NEUTRA 

África do Sul 08 11 04 

Austrália 13 04 04 

Estados Unidos 18 03 04 

Inglaterra 08 10 06 

Jamaica 14 05 07 



 

  Tabela 6 

Conclusões 
 
 Nesse trabalho, discutimos a importância da Lingüística de Corpus para os estudos 
voltados à análise da língua por meio de dados observáveis em um corpus, por exemplo. A 
parte prática da pesquisa visa elaborar uma lista das palavras mais recorrentes e comuns entre 
os textos que compõe o corpus mediante a utilização da ferramenta WordList do programa 
WordSmith Tool, com o propósito de verificar a prosódia semântica de cinco dentre as dez 
palavras obtidas na lista de palavras. Os resultados obtidos não são definitivos, mesmo 
porque, outros estudos podem ser realizados a partir dessa pesquisa, principalmente se 
considerarmos as limitações impostas a este estudo, como a utilização de ferramenta 
disponibilizada em versão demo. No tocante ao estudo da prosódia semântica das palavras 
analisadas é possível afirmar que estas podem apresentar variações mesmo que estudadas 
dentro de um mesmo idioma.    
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RESUMO 
O presente trabalho objetiva analisar a caracterização de Sidney e do monstro Ghostface na 
trilogia Pânico, construindo, primeiramente, uma estrutura total, referente à caracterização 
dos personagens nos filmes, para, posteriormente, discutir a validade dessa estrutura, 
explorando seus pontos sintomáticos e ruídos. Este trabalho parte do estudo da trilogia Pânico 
(1996, 1998, 2000) e se inscreve na perspectiva estruturalista de análise, embasado 
teoricamente em Todorov (2006), Eagleton (2003) e Bellei (1986). Através das análises, 
verifica-se uma constante na caracterização dos dois personagens na trilogia: Sidney é boa, 
ética, forte, corajosa, e as situações pelas quais passa são recorrentes, caracterizando um 
movimento cíclico; o monstro Ghostface faz uso de vestimentas e máscaras iguais, distorce a 
voz ao ligar para as vítimas, as situações enfrentadas caracterizam um movimento cíclico e as 
motivações dos crimes – fama e vingança – se repetem. Contudo, em relação a Sidney, 
embora as situações sejam praticamente idênticas, suas atitudes diante delas são diferentes, 
caracterizando um percurso de crescimento evidenciado pelas seguintes etapas: equilíbrio 
infantil – desequilíbrio – equilíbrio adulto. Do mesmo modo, embora o monstro se apresente 
sempre com a mesma voz distorcida e a aparência idêntica, os assassinos são diferentes, com 
estaturas diversas, e, ainda que busquem fama e/ou vingança, matam por motivações 
particulares. Vê-se, então, que essas duas estruturas totais, construídas através de abstrações, 
mostram-se insuficientes, visto que certos acontecimentos não se deixam apreender por elas, 
sendo, portanto, quebradas pelos pontos-cegos ou ruídos que, a princípio, buscaram excluir.  
Palavras-chave: Cinema de Horror; Wes Craven; Estrutura Total; Análise de Personagens. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Estruturalismo tem início com a publicação, em 1917, do “Curso de Lingüística 
Geral” de Saussure, no qual se propõe, pela primeira vez, um método científico para o estudo 
da linguagem. Para Saussure (1975), a linguagem constitui-se num sistema de signos, cada 
um formado por um significante e um significado, indissoluvelmente ligados e relacionados 
arbitrariamente, sendo a significação produto da diferença. Essas ideias foram utilizadas não 
apenas por estudiosos da linguagem, mas também por pesquisadores de outras áreas das 
ciências humanas, e abriram caminho para o surgimento de abordagens formais. 

Os estruturalistas literários centram suas análises na materialidade textual, com o 
objetivo de isolar as estruturas profundas do objeto estudado; afirmam que o significado só 
existe relacionalmente e propõem a distinção entre forma e conteúdo, centrando sua análise na 
forma para explicar o sistema de relações e leis que subjazem à superfície textual. Sendo 
assim, Eagleton (2003) aponta três conceitos básicos da abordagem estruturalista: (1) não 
importa o valor cultural do objeto, pois o método é analítico; (2) o estruturalismo é uma 
afronta ao bom senso, ao rejeitar o significado superficial do texto, para isolar certas 



 

 

estruturas profundas; (3) como o conteúdo de uma obra é substituível, desde que se 
mantenham inalteradas as relações na estrutura profunda, pode-se dizer que ele é a própria 
estrutura. Com a aplicação desses princípios o estruturalismo conseguiu: (1) atacar fortemente 
as observações subjetivas; (2) questionar a pretensão da literatura em ser uma forma singular 
de discurso, pois, como as estruturas podiam ser explicitadas, tornava-se difícil atribuir à 
literatura uma situação “ontologicamente privilegiada” (id., p. 146); (2) demonstrar que o 
significado não é uma experiência privada nem ordenado divinamente, mas apenas produto de 
certos sistemas de significação.   

Esse modelo de análise também promove um distanciamento em relação à obra 
literária, visto que o objetivo da análise estrutural não é estudar as obras literárias em suas 
especificidades, mas o discurso literário (cf. TODOROV, 2006), através de um modelo que 
possibilita “[…] ler todas as narrativas do mundo como se todas fossem redutíveis a apenas 
uma” (BELLEI, 1986, p. 89), como se todas as obras literárias fossem a manifestação de uma 
única estrutura profunda e abstrata.  

Para explicitar a estrutura profunda de um texto adequadamente, o estruturalismo 
exigia um super-leitor que, segundo Eagleton (2003, p. 166) “[…] tivesse a sua disposição 
todos os códigos que esgotassem a inteligibilidade dessa obra […] alguém que a compreendia 
‘tal como era’”, sendo, portanto, capaz de abstraí-la objetiva e imparcialmente. Contudo, os 
estruturalistas afirmam que esse leitor ideal, cuja existência real parece impossível, não 
precisaria necessariamente existir: funcionaria apenas como uma ficção que demonstra quais 
habilidades seriam necessárias para fazer uma leitura adequada de um texto. Isso é, em certo 
sentido, paradoxal, pois essa concepção, que busca excluir a subjetividade, nega, ao mesmo 
tempo, a possibilidade de existência desse leitor.  

Apesar disso, o estruturalismo encerra alguns problemas, criticados pelos teóricos 
pós-estruturalistas. Estes, diferentemente dos estruturalistas, definem a significação como 
“[…] o subproduto de um jogo potencialmente interminável de significantes, e não como um 
conceito firmemente ligado a um determinado significante”, inexistindo “[…] uma série 
harmoniosa de correspondências diretas entre o nível dos significantes e o nível dos 
significados”. (EAGLETON, 2003, p. 176).  Abalam-se, assim, três importantes conceitos 
estabelecidos pelo estruturalismo: (1) não há uma relação direta entre significante e 
significado; (2) a distinção entre significante e significado é parcialmente apagada, visto que 
um significante pode levar a outros indefinidamente, e não a significados definitivos; (3) a 
concepção de linguagem enquanto mecanismo estável e fechado também é questionada. 

Além disso, o texto, através do qual poder-se-ia chegar a um estrutura abstrata 
definitiva, é concebido por Derrida (1997) como heterogêneo e complexo. Em decorrência 
disso, a leitura transforma-se num processo ativo de construção de sentido que não busca uma 
verdade definitiva, ignora a pretensão de total objetividade e apenas apresenta uma leitura 
dentre tantas possíveis e válidas. 

Ademais, diferentemente dos estruturalistas, os pós-estruturalistas, ao conceber a 
linguagem instável e partirem do princípio de que ela constitui o sujeito, postulam a 
descentralização e a fragmentação deste (cf. BONNICI, 2003). Freud (1996) também já 
postulava um sujeito clivado entre consciente e inconsciente; e Lacan, ao defender que a 
identidade do sujeito é definida através da relação com o Outro, afirma que o sujeito “[…] se 
opõe à noção de unidade, remetendo sempre para uma constante divisão” (JORGE; 
FERREIRA, 2005, p. 46).  

Assim, parece haver algo na literatura que escapa à estruturalidade, que não se 
deixa apreender, constituindo a essência da literatura, uma vez que o texto é plural em suas 
possibilidades. Dessa forma, conforme Bellei (1986, p. 115), a maior vantagem da análise 
estrutural é “[…] mostrar o que o texto não é: sendo interpretável, ele não é estruturável” 
(BELLEI, 1986, p. 115).    



 

 

Em seu auge, o estruturalismo era tido como o método de ciência por excelência. 
Atualmente, com o desenvolvimento de novas teorias para o estudo da literatura e, 
principalmente, com as críticas sistemáticas que foram feitas, ele perdeu força, passando a ser 
rejeitado por muitos pesquisadores. Assim, este trabalho, ao se apoiar no estruturalismo, o faz 
para avaliar os pontos positivos e as limitações desse método, contribuindo também para os 
estudos na área de cinema e literatura, visto que essa temática é pouco explorada pela crítica 
brasileira. Dessa forma, o objetivo geral desse primeiro ano da pesquisa é, conforme o plano 
de trabalho do bolsista, analisar a construção e destruição de uma estrutura total através da 
repetição da caracterização dos personagens na trilogia Pânico. Sendo assim, analisar-se-á a 
caracterização de Sidney e do monstro Ghostface ao longo dos filmes avaliando a 
possibilidade de construção de uma estrutura total referente à caracterização de cada um, 
explorando os pontos sintomáticos e os ruídos de cada uma.  
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa “Repetição e totalização na trilogia Pânico” tem como corpus para 
análise os filmes da trilogia Pânico (1996, 1998, 2000), dirigidos por Wes Craven. A primeira 
etapa constitui-se numa pesquisa bibliográfica, quando foram realizadas as leituras do 
material teórico que embasa este primeiro ano da pesquisa, os quais podem ser divididos em 
quatro categorias: (1) textos sobre a teoria pós-moderna; (2) textos sobre o estruturalismo e 
pós-estruturalismo; (3) textos sobre o gênero horror no cinema e sobre os filmes estudados; 
(4) textos sobre a caracterização de personagem. Paralelamente a isso, foram também 
assistidos e discutidos alguns filmes, a título de introdução ao gênero cinematográfico horror. 
A partir disso, foram então realizadas as análises, de base qualitativa-interpretativista, dos 
filmes da trilogia sendo, conforme o plano de trabalho do bolsista, selecionados dois 
personagens para análise de sua caracterização na trilogia: Sidney Prescott e o monstro 
Ghostface. Nas análises, que se enquadram na perspectiva estruturalista, busca-se, a princípio 
construir uma estrutura total, referente à caracterização de cada personagem nos filmes 
(observando especialmente a constituição física e psicológica de ambos, bem como as atitudes 
de cada um deles em relação ao outro), para, posteriormente, discutir a validade e a 
pertinência dessa estrutura total, ao se explorar os seus pontos sintomáticos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em relação à caracterização de Sidney (representada pela atriz Neve Campbell), 
desde o primeiro momento, ela se mostra uma pessoa boa e ética, pois em nunca procura fazer 
mal algum a quem quer que seja, comportamento este característico da posição de heroína que 
ela ocupa nos filmes. Ela, na verdade, se sente em alguns momentos culpada pelos 
assassinatos ocorridos, quando, no segundo filme, percebe ser o elemento motivador dos 
crimes; no terceiro filme, trabalha para um serviço para ajudar as mulheres em crise e na 
seqüência final do filme sai ao encontro do monstro, arriscando sua própria vida, para 
preservar a vida de seus amigos Dewey e Gale.  Além disso, Sidney é perseguida ao longo 
dos três filmes por psicopatas que a tentam matar e se mostra, nos três filmes, surpresa, 
quando da revelação da identidade dos assassinos, pois todos eles são, de alguma forma, 
pessoas próximas a ela: no primeiro filme, Billy, seu namorado, juntamente com Stu, 
namorado de sua amiga; no segundo,  a Sra. Loomis, mãe de Billy, e Mickey, amigo de 
Sidney; e no terceiro, Roman Bridger, meio irmão de Sidney. Apesar disso, ela demonstra 
força e coragem ao conseguir resistir desde o primeiro ataque do monstro e, principalmente, 
ao derrotá-los, fato que a diferencia das demais personagens de sua turma que não conseguem 



 

 

lutar contra o monstro nem tampouco sobreviver aos seus ataques1. Assim, Sidney encarna o 
estereotipo da mulher forte, capaz de lutar e enfrentar situações adversas e difíceis. Além 
disso, percebe-se que, nos três filmes, as situações pelas quais a personagem passa são 
recorrentes, caracterizando um movimento cíclico: do primeiro ao último filme, Sidney é 
perseguida pelo monstro, sendo capturada, mas, ao final, consegue sair vitoriosa.  

No entanto, percebe-se nitidamente que as atitudes e ações da personagem frente a 
esses obstáculos são diferentes, configurando um percurso de crescimento da personagem ao 
longo de sua trajetória nos três filmes.  

Logo no início do primeiro filme da trilogia, Sidney apresenta-se como uma 
adolescente que ainda não conseguiu superar o trauma da morte da mãe, estuprada e 
assassinada há menos de um ano. Além disso, é bastante ingênua, recatada e imatura, não 
preparada para manter relações sexuais com o seu namorado, conforme se pode verificar no 
primeiro filme quando o seu namorado pula a janela de seu quarto. O fato dela manter-se 
virgem acaba transformando-se num conflito interior, que passa a incomodá-la: de um lado, 
percebe-se que Sidney ainda não conseguiu superar o trauma causado pela morte de sua mãe, 
estuprada e assassinada; por outro, todas as suas amigas não são mais virgens e mantêm 
relações sexuais com seus respectivos namorados. Além disso, há também certa pressão, 
embora implícita e velada, que Billy faz sobre ela, quando declara, na cena no quarto de 
Sidney, que o relacionamento deles é como que “editado pela televisão”, no sentido de que o 
calor do relacionamento desapareceu.  

Somando-se à questão da virgindade, um outro fator se apresenta para agravar 
ainda mais o psicológico da personagem, num desdobramento de seu conflito interior, na 
medida em que a imagem da mãe perfeita e ideal que ela buscava por todos os meios manter 
começa a ser quebrada. Numa conversa com Billy, ainda no primeiro filme, pela primeira vez, 
passa a admitir que sua mãe não era exatamente o que ela pensava e queria que fosse, 
passando a considerar certos comportamentos e atos promíscuos por ela praticados. E Sidney, 
embora logo em seguida considere absurda sua afirmação, demonstra o medo de se tornar 
uma pessoa promíscua como sua mãe o fora ou ser a “Semente Má”, como se o 
comportamento da mãe fosse algo genética e hereditariamente transmitido. Isso ajuda 
duplamente a agravar o conflito interior da personagem: primeiro, ela deixa de ter em sua mãe 
um ponto de referência e de identificação; segundo, o fato de sua mãe manter relacionamentos 
sexuais socialmente recriminados e proibidos acaba trazendo novamente à tona a questão da 
sexualidade e da virgindade. O conflito interior da personagem relacionada à sexualidade e à 
virgindade tem fim quando ela se sente realmente pronta e segura para manter relações 
sexuais com o seu namorado, ainda no primeiro filme. A partir dessas atitudes, tanto de fazer 
sexo com seu namorado – sendo o sexo algo que inexistia em seu universo –, perdendo a 
virgindade, quanto de reconhecer que sua mãe não fora o que ela imaginara e idealizara, dá 
para se observar um amadurecimento da personagem..  

No segundo filme, embora já se mostre mais madura e se vista como mulher, ela 
ainda demonstra certas atitudes infantis, como, por exemplo, na cena em que seu namorado 
faz-lhe uma declaração de amor perante várias pessoas na cantina da escola e ela fica 
envergonhada e feliz, comportamento este um tanto infantil. Já no terceiro filme, Sidney se 
apresenta como uma pessoa madura e segura, quando consegue enfrentar e resolver sozinha 
os seus problemas e, em certo sentido, brincar com a situação, ao fazer ao detetive a pergunta 
que os assassinos em série do filme sempre fazem as suas vítimas quando ligam para elas: 
“Detetive? Qual o seu filme de terror preferido?”. 

Além disso, no primeiro filme, Sidney sente-se confusa, ao suspeitar não apenas 
de que seu próprio namorado pudesse ser o assassino, mas também de outras pessoas.  O fato 
                                                 
1 Essa oposição heroína x comunidade jovem é discutida por Dika (1987) em seu artigo intitulado “The Stalker 
Film 1978-81”.  



 

 

de ser apenas uma suspeita, visto que ela, até aquele momento, não possui provas reais do 
envolvimento dele nos crimes, a deixa bastante insegura e perturbada. No segundo filme 
Sidney também procura se afastar de seu namorado, primeiramente para protegê-lo, pois 
temia pela vida dele, e, posteriormente para se proteger, a partir do momento em que passa 
desconfiar que ele possa estar envolvido com os assassinatos, temendo que a história se 
repetisse. Já no terceiro filme, essas desconfianças não aparecem, visto que ela consegue 
saber em quem realmente pode confiar.  

Esse crescimento também pode ser observado na mudança de atitude adotada pela 
personagem nos três filmes frente aos assassinos. Enquanto nos dois primeiros filmes ela 
busca, de alguma forma, escapar e fugir do encontro com o monstro, no terceiro filmes, após 
ser descoberta pelo assassino, passa a enfrentar a situação e vai ao encontro do assassino, 
demonstrando, com essa nova postura, amadurecimento, ao ser capaz de resolver seus 
próprios problemas sem a ajuda de ninguém. E, no confronto final com Roman, o assassino, 
mostra-se segura e decidida, ao dizer “Pare de choramingar e acabe logo com isso! Já ouvi 
isso antes!”, desafiando o assassino.    

Assim, de adolescente imatura e insegura no primeiro filme, Sidney passa a 
demonstrar, no segundo filme, certas atitudes e comportamentos mais maduros, para 
finalmente transformar-se, no terceiro filme, numa mulher forte, que busca enfrentar 
abertamente os seus problemas, numa demonstração clara de crescimento e amadurecimento. 
Dessa forma, percebem-se nitidamente três fases no desenvolvimento psicológico da 
personagem: o equilíbrio infantil, ao qual se superpõe uma fase de transição, em que o 
equilíbrio inicial é perdido, para, finalmente, ser alcançada uma outra fase, a adulta, 
caracterizada pelo estabelecimento de um novo equilíbrio. Nesse sentido, embora a 
personagem seja a mesma, suas ações e atitudes ao longo da trilogia frente a situações quase 
idênticas são diferentes. Sendo assim, a estrutura total, referente caracterização da 
personagem, acaba por não se sustentar por não dar conta do fenômeno em questão, pois 
Sidney, sendo a mesma durante os três filmes, é diferente.  

Em relação ao monstro Ghostface, este aparece pela primeira vez logo no início 
do primeiro filme da trilogia, quando dois jovens são por ele assassinados. A caracterização 
física do monstro é constante nos três filmes: ele usa uma vestimenta preta e uma máscara 
branca, na qual tem estampada uma face humana expressando os sentimentos de pânico e 
medo. Esses elementos possibilitam ao assassino manter oculta sua identidade, sendo esta 
revelada apenas para os personagens principais da história, e para a audiência em geral, na 
parte final de cada filme, quando se tem o clímax e o desfecho da história. Além disso, ao 
ligar para as vítimas, os assassinos dos três filmes distorcem suas vozes, o que de toda forma 
já contribui tanto para passar a idéia de medo e pavor tanto para os personagens do filme, 
quanto, em contexto mais amplo, para os expectadores do filme. Outro fator importante a se 
observar ainda nessa caracterização física diz respeito às armas utilizadas pelos assassinos em 
série nos três filmes, visto que eles não possuem armas fixas, ou seja, para assassinar as 
vítimas fazem uso de diferentes armas, como facas, revólveres dentre outros. 

Além disso, os monstros da trilogia “Pânico” se movimentam rapidamente, 
aparecendo e desaparecendo instantaneamente, como se estivessem em vários lugares ao 
mesmo tempo. Isso, em parte, pode ser explicado pelo fato de, nos dois primeiros filmes, 
terem-se dois assassinos, o que facilita a dispersão espacial dos monstros e passa a idéia de 
onipresença deles, e, no terceiro, o assassino (Roman Bridger), conhece bem a casa em que se 
desenvolve a cena final. Ademais, os monstros do Pânico não são representados como forças 
sobrenaturais e/ou seres super-poderosos. São, ao contrário, essencialmente humanos, não 
demonstrando qualquer poder sobre-humano, o que pode ser comprovado a partir de dois 
princípios: eles apanham muito durante os combates travados ao longo dos três filmes, 



 

 

diferentemente de assassinos em série de outros filmes e, no terceiro filme,  o assassino usa 
colete a prova de balas para se proteger. 

Logo no início de cada um dos três filmes que compõem a trilogia tem-se a morte 
de um casal de namorados. Esse momento marca a primeira aparição do monstro em cada 
filme e também o início de uma série de assassinatos que só tem um desfecho no final do 
filme. É assim no primeiro filme, quando da morte de Casey Becker e seu namorado Steve 
Orth; no segundo com o assassinato de Maureen Evens e Phil Stevens; e no terceiro, com a 
morte de Cotton Weary e sua namorada. 

Em relação aos crimes praticados pelos assassinos em série ao longo dos três 
filmes e, particularmente, aos ataques e as tentativas de assassinatos realizados contra a 
personagem Sidney, estes se deixam organizar em torno de dois principais motivos: fama e 
vingança, revelados apenas no final do filme quando os assassinos conseguem capturar 
Sidney. No primeiro filme, os assassinos são Billy, que persegue Sidney para se vingar2, por 
acreditar que sua mãe saíra de casa pelo fato de seu pai manter um relacionamento amoroso 
com a mãe de Sidney, o que levou Billy, ajudado por Stu, a matar a mãe de Sidney, e Stu, que 
buscava fama, ao querer construir uma seqüência de filmes de terror; no segundo, os 
assassinos são a Sra. Loomis, mãe de Billy, que, ao querer matar Sidney, objetivava vingar a 
morte do filho, enquanto Mickey, o outro assassino, buscava apenas fama, ao querer ser preso 
para colocar a culpa por seus atos violentos nos filmes de terror; e no terceiro, tem-se um 
único assassino, Roman Bridger, filho de Maureen Prescott e, portanto, meio irmão de 
Sidney, que objetivava simultaneamente a fama (ao afirmar que Sidney roubou o estrelato que 
deveria ser dele e também querer trazer visibilidade para o filme que estava produzindo, visto 
que os crimes aconteceram durante sua filmagem) e a vingança (pelo fato da Mãe de Sidney 
não o reconhecer como filho há quatro anos atrás quando ele a procurou, o que levou Roman 
primeiramente a fazer um filme com a mãe de Sidney e o pai de Billy em certas intimidades – 
motivando Billy a cometer os crimes no primeiro filme – e, agora, a perseguir e tentar matar 
Sidney). Além disso, os assassinos mostram-se espertos e calculistas, na medida em que já 
haviam planejado os crimes previamente, de modo a isentá-los de qualquer tipo de culpa: no 
primeiro filme, todas as evidências apontariam o pai de Sidney como único culpado pelos 
crimes, visto que os assassinos haviam clonado o celular dele; no segundo, Mickey planejara 
colocar a culpa nos filmes de terror, enquanto a Sra. Loomis usava um nome falso e planejara 
os crimes de tal modo que as evidências recaissem sobre Mickey, seu parceiro, quem ela 
matou; no terceiro, segundo os planos do assassino, Sidney seria a culpada pelos assassinatos, 
pelo fato dela viver sozinha, ter descoberto que Milton destruiu sua mãe e, por isso, odiá-lo – 
cuja prova seria a gravação que estaria ao lado do corpo dele morto –, a  pressão de um outro 
filme, enfim, tudo isso, teria feito Sidney enlouquecer e cometer os crimes. 

A partir das análises dos cinco assassinos, percebe-se uma constante tanto em suas 
caracterizações física quanto em seus comportamentos. Desse modo, pode-se construir uma 
estrutura total referente à caracterização deles: todos fazem uso das mesmas vestimentas, da 
máscara para ocultar a identidade e também, ao telefonar para as vítimas, distorcem a voz; 
não possuem armas fixas, fazendo uso de facas, revólveres etc; todos são, de alguma forma, 
pessoas próximas a Sidney; a onda de assassinatos tem início com a morte de um casal logo 
no início do filme; o monstro é quase que onipresente, movimentando-se rapidamente; as 
situações enfrentadas pelos monstros são recorrentes, caracterizando um movimento cíclico; 
os fatores que motivam os crimes se repetem nos três filme, no caso a fama e a vingança; os 
crimes são planejados minuciosamente para que nenhuma evidência pese sobre eles; todos os 
assassinos acabam morrendo no final, sem conseguir finalizar o seu projeto.  

                                                 
2 Os motivos fama e vingança relacionados aqui respectivamente a Stu e Billy são válidos apenas em relação a 
personagem Sidney, pois, quando do assassinato de Casey, o motivo de Stu passa a ser a vingança 



 

 

No entanto, embora se tenha assassinos diferentes, com estaturas também 
diferentes, como, por exemplo, no segundo filme, em que a Sra. Loomis é baixa e um pouco 
gorda, o monstro é apresentado sempre da mesma forma, sem considerar esses aspectos; 
embora a voz dos monstros sejam diferentes, tendo, inclusive no segundo filme, uma voz 
feminina, a voz distorcida do monstro apresenta-se constante; tem-se ainda, personagens 
diferentes que, embora cometam os crimes buscando a fama e/ou vingança, cada um o fez por 
motivações particulares: no primeiro filme, Billy queria se vingar por acreditar que o 
relacionamento que a mãe de Sidney mantinha com o pai dele teria sido o motivo que levara 
sua mãe a sair de casa enquanto Stu queria construir uma seqüência de filmes de terror; no 
sengundo, a Sra. Loomis objetivava vingar a morte do filho, enquanto Mickey queria apenas 
fama, ao colocar a culpa pelo seu comportamento nos filmes de terror; e no terceiro, Roman, 
que estava envolvido por trás dos outros crimes, queria se vingar de sua mãe, Maureen 
Prescott, por ela o ter abandonado e também recuperar o “estrelato” que, segundo o próprio, 
Sidney havia roubado dele, e trazer visibilidade para o seu filme. Desse modo, a estrutura 
acaba por não se sustentar, uma vez que os elementos excluídos para a sua construção acabam 
retornando e destruindo-a. 
 
CONCLUSÕES 
 

Como se vê, é possível fazer uma análise estrutural da caracterização de Sidney e 
do monstro Ghostface na trilogia Pânico, ao se construir uma estrutura total que se propõe a 
englobar e dar conta desse fenômeno. No entanto, percebe-se que essa estrutura acaba por não 
se sustentar, sendo quebrada pelos pontos-cegos e/ou ruídos que busca excluir e desconsiderar 
em sua construção. 

A partir disso, percebe-se que o modelo de análise estruturalista apresenta-se 
como uma ferramenta importante na análise de textos diversos, permitindo fazer 
generalizações que são imprescindíveis para a prática de análise. No entanto, não se deve 
admitir, e talvez este seja a grande falha do estruturalismo, que esse método de análise, levado 
ao extremo e de maneira radical por muitos pesquisadores, seja a última palavra em termos de 
análise literária, pois, como se vê, ele também apresenta suas falhas, que devem ser 
consideradas.  
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Resumo: 
 
O ensino de espanhol instrumental tem como objetivo principal capacitar o aluno, a curto 
prazo, para ler e para compreender textos com fins específicos. Nesse sentido, o presente 
trabalho, que é parte integrante da pesquisa intitulada O livro didático de espanhol 
instrumental: análise à luz da teoria de gêneros textuais orientada pelo Prof. Ms. Alexandro 
Teixeira Gomes, objetivou analisar se as propostas de atividades de leitura e de produção de 
texto consideram as reflexões mais recentes sobre o ensino de língua enfocando o trabalho 
com gêneros textuais Em nosso estudo, analisamos dois livros de Espanhol Instrumental: 1) 
Introducción al Español Instrumental de César Barros Leal; 2) Español Instrumental de 
Teresa Vargas Sierra. Os resultados de nossa análise mostraram que nem sempre as atividades 
de leitura e de produção de textos consideram as reflexões advindas da teoria de gêneros 
textuais não oferecendo, portanto, a possibilidade de formação de um leitor crítico e de um 
produtor de texto eficiente.  
 
Palavras-chave: Texto; Gêneros Textuais; Manual Didático; Espanhol Instrumental.  
 
Introdução 
 
          É indiscutível a importância que o conhecimento da língua espanhola tem recebido nos 
últimos tempos. São vários os fatores que propiciam tal importância como, por exemplo, a 
globalização da economia mundial, as privatizações na América do Sul, a consolidação do 
MERCOSUL, as relações nas áreas do comércio, da economia e dos negócios e, mais 
recentemente, a sansão, pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, da lei de nº 
11.161 que torna obrigatória a oferta da língua espanhola nas escolas públicas e privadas de 
ensino médio. Acrescente-se a isso, o fato de ser o espanhol o segundo idioma mais usado na 
comunicação internacional. 
          Como conseqüência disso, ressaltamos o aumento considerável do número de pessoas 
interessadas nesse idioma, ainda que nem todos com o mesmo objetivo. Assim, uns 
necessitam dominar o espanhol em suas quatro habilidades, enquanto outros necessitam 
apenas ler e compreender textos com fins específicos. 
          Nesse contexto, surge o ensino de espanhol instrumental que tem como objetivo 
principal capacitar o aluno, a curto prazo, para ler e para compreender textos com fins 
específicos (SEDYCIAS, 2002). O material usado nas aulas de espanhol instrumental é 
bastante escasso e, via de regra, trata-se de um material confeccionado pelos próprios 
professores baseados em suas experiências docentes. No mercado editorial, muito pouco se 
encontra sobre o assunto. 



 

 

Conscientes dessas limitações, consideramos de relevo acadêmico analisar se os livros 
didáticos de espanhol instrumental consideram as reflexões mais recentes sobre o ensino de 
língua enfocando o trabalho com gêneros textuais (função social, interlocutores, condições de 
produção, características estruturais,) com base em textos autênticos, conforme propõem 
muitos autores, a exemplo de Marcuschi (2003). Esta foi, portanto, a questão crucial que 
norteou a presente pesquisa. A partir da questão central, surgiram outras que também foram 
objetos de estudo. Assim, objetivamos analisar: a) Como as atividades de leitura e produção 
de textos são abordadas nos livros didáticos analisados? b) Os livros didáticos analisados 
estão de acordo com as teorias dos gêneros textuais? c) De que forma as propostas de 
atividades de leitura e produção de texto se apresentam nos livros didáticos analisados? d) 
Como o uso desses livros didáticos colabora para o ensino de língua espanhola instrumental, 
considerando a pertinência das atividades propostas para o ensino-aprendizagem de línguas?  
          Ressaltamos, portanto, a importância desse trabalho que pode contribuir diretamente 
para a formação dos graduandos em Letras, com habilitação em língua espanhola, recém-
criada em nosso campus, bem como para o fomento à pesquisa nesta área. Enfatizamos, 
porém, a contribuição que nosso estudo poderá oferecer acerca da elaboração de material 
didático instrumental em língua espanhola.  
 
Metodologia 
 

Descreveremos, a seguir, as etapas que seguimos para realização dessa investigação. 
Descreveremos, ainda, o corpus utilizado para coleta dos dados e os procedimentos 
metodológicos que nortearam nossa análise. 

Essa investigação tem caráter descritivo-interpretativo de ordem qualitativa, além de 
usar dados quantitativos para o embasamento da análise.   
a) do corpus 

O corpus utilizado compõe-se de dois livros de Espanhol Instrumental: Español 
Instrumental de Teresa Vargas Sierra e  Introducción al Espanhol Instrumental de César 
Barros Leal. A seleção de apenas dois manuais se justifica pelo fato de serem os dois únicos 
encontrados que apresentam, no título, a denominação espanhol instrumental. 

O primeiro manual, Español Instrumental de Teresa Vargas Sierra, propõe-se, por 
meio daquilo que a autora chama de “dialogicidade”, a interagir com o aluno-leitor através da 
leitura de textos, através de testes, de exercícios, de sugestões de pesquisa e de auto-
avaliações. O livro é composto por dez unidades temáticas que apresentam alguns aspectos de 
uso da língua espanhola em situações do cotidiano (en el hotel, en el aula, en el aeropuerto, 
etc.). Acompanha o manual, um CD áudio contendo as gravações de alguns textos e dos 
diálogos presentes em cada unidade. Segundo a autora, tal recurso tem como fim “aperfeiçoar 
a percepção e pronúncia da língua espanhola”. Quanto à disposição em que aparecem as 
atividades, o livro não é uniforme, assim fica um pouco difícil apresentar um esquema 
estrutural que represente a organização das unidades, porém, baseado nas estruturas mais 
recorrentes, tentaremos esboçar um esquema a seguir. As unidades geralmente começam com 
um diálogo em que se introduz o assunto a ser trabalhado, em seguida a autora explicita as 
frases e expressões que foram usadas no diálogo, bem como alguns aspectos lexicais e segue 
para a parte gramatical. No fim das unidades aparecem, às vezes, as atividades de leitura e 
produção de texto. Alguns textos para a leitura possuem uma gravação no CD áudio, como é o 
caso do texto “Caperucita Roja” na unidade 6. 

O segundo manual, Introducción al Espanhol de César Barros Leal, é direcionado 
para a leitura de textos de diversas áreas como o próprio autor revela em seu prefácio. Está 
dividido em nove capítulos, cada um com a seguinte estrutura: 1) um texto básico; 2) 
exercícios sobre léxico; 3) conteúdo gramatical; 4) exercícios sobre conteúdos gramaticais; 5) 



 

 

exercícios complementares voltados para a tradução. Há também um apêndice com vinte e 
três textos que não apresentam nenhuma atividade de exploração. 

 Nos dois livros, foram analisadas as atividades de leitura e de produção de textos. 
Por atividades de leitura, consideramos aquelas em que houvesse alguma proposta de 
interpretação. Não consideramos, portanto, atividades que apresentem um texto sem nenhum 
trabalho proposto para o mesmo. Por atividades de produção de texto, consideramos aquelas 
em que fosse pedida ao interlocutor a produção de algum gênero textual.  

 
b) Dos procedimentos metodológicos  

Para efeito de sistematização e maior rigor na investigação dividimos a pesquisa 
em etapas detalhadas a seguir: inicialmente, fizemos a identificação e a caracterização das 
propostas de atividades de leitura e produção de textos nos livros analisados; em seguida, 
analisamos as propostas a fim de verificar se as mesmas indicavam: a) o gênero textual a ser 
produzido; b) o destinatário; c) o propósito comunicativo; d) a estrutura composicional do 
texto. Através do primeiro critério, verificamos se a proposta de produção textual deixa claro 
o que vai ser produzido, isto é, se está claro o gênero textual a ser desenvolvido. Através do 
segundo critério, verificamos se a proposta de produção textual deixa claro para quem o texto 
será escrito, ou seja, se há a indicação do(s) interlocutor(es). Através do terceiro critério, 
verificamos se a proposta de produção de texto apresenta a função do texto a ser produzido, 
isto é, para quê ele deverá ser escrito, com que objetivo. Através do quarto e último critério, 
verificaremos se há a indicação de como o texto será estruturado, ou seja, a sua forma 
composicional.  

Como base na indicação dos elementos acima, estabelecemos a seguinte 
classificação para as atividades de leitura e produção de textos: 

• Adequadas; 
• Inadequadas; 
• Parcialmente adequadas. 
Consideramos adequadas (AD) as propostas que apresentaram todos os critérios 

acima expostos. Consideramos parcialmente adequadas (PA) as propostas que indicaram 
dois ou três dos critérios acima expostos. Consideradas inadequadas (IN) as propostas que 
contemplaram um ou nenhum dos critérios acima expostos.  

Finalmente, procedemos com a elaboração de quadros sinópticos que evidenciam a 
presença ou ausência de atividades de leitura e produção de texto, bem como, a quantidade em 
que aparecem, quando aparecem, em cada unidade dos livros analisados. 
 
Resultados e discussão 
 

A análise dos livros foi feita separadamente, lançando mão dos critérios de avaliação 
descritos anteriormente. Lembramos que por atividades de leitura, consideramos aquelas em 
que houvesse alguma proposta de interpretação. Não consideramos, portanto, atividades que 
apresentassem um texto sem nenhum trabalho proposto para o mesmo. Por atividades de 
produção de texto, consideramos aquelas em que fosse pedida ao interlocutor a produção de 
algum gênero textual.  
a) Español Instrumental de Teresa Vargas Sierra: 

No referido manual, aparecem oito propostas de atividades de produção textual e 
dezessete propostas de interpretação de texto. Vejamos, a seguir, a tabulação dos dados e 
logo após a discussão dos mesmos. O primeiro quadro apresenta a quantidade de 
propostas de leitura e produção de texto, bem como as páginas nas quais tais propostas se 
encontram. O segundo quadro apresenta se há presença ou ausência dos critérios 
apresentados anteriormente nas propostas de produções textuais.   



 

 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro nº. 1 – Visão geral das propostas de leitura e produção de texto 
 
 
 

Quadro nº. 2 – Presença/ausência dos critérios de avaliação nas propostas de produção textual 
 

 
 
 
Conforme podemos visualizar no quadro 2, poucas são as unidades do livro que 

possuem atividades de produção de texto. Somente em quatro das dez unidades existentes há 
propostas de produção de texto. Dentre essas propostas, cinco são parcialmente adequadas e 
três são inadequadas, o que indica que o material analisado não considera o que preconiza as 
teorias sobre o ensino instrumental de línguas baseado num modelo de gêneros textuais.  

Quanto à indicação do gênero textual, dentre as propostas apresentadas no quadro 
acima, apenas uma não apresenta a indicação do gênero textual a ser produzido. Ora, sabemos 

Español instrumetal ( Teresa Vargas Sierra ) 
Proposta de produção 

textual  Atividade de interpretação de texto  
Unidades Quantidade Páginas Quantidade Páginas 

1 1 33 5 20,23,24 e 31 
2 3 46,78 2 61 e 73 
3 - - 1 101 
4 3 121,131 e 132 2 110,128 
5 1 167 2 141e 161 
6 - - 2 180 e 190 
7 - - 1 215 
8 - - 1 249 
9 - - 1 276 

10 - - -  - 
TOTAL 8 - 17 - 

Español instrumetal ( Teresa Vargas Sierra ) 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

UNIDADES PÁGINAS 
INDICAÇÃO DO GÊNERO 

DO TEXTO 
INDICAÇÃO DO 
DESTINATÁRIO 

INDICAÇÃO DO PROPÓSITO 
 COMUNICATIVO 

INDICAÇÃO DA FORMA  
COMPOSICIONAL DO TEXTO RESULTADO 

01 - Pág.33 + + - - PA 
pág. 46 + - - - IN 
pág.78 + - - + PA 

02- pág. 78 + - - + PA 
03- - - - - - - 

pág. 121 - + - - IN 
pág. 131 + - - - IN 

04- pág. 132 + + - - PA 
05- pág. 167 + + - + PA 
06- - - - - - - 
07- - - - - - - 
08- - - - - - - 
09- - - - - - - 
10- - - - - - - 



 

 

que a indicação do gênero textual na proposta de produção de texto é muito importante, tendo 
em vista que o domínio da escrita de um determinado texto passa pela internalização de um 
conjunto de traços peculiares que caracterizam e designam esse texto como pertencente a um 
gênero. Tal internalização se torna muito mais rápida e eficaz quando “rotulamos” esse texto 
como pertencente a um determinado gênero.  

Quanto à indicação do destinatário, percebemos que metade das propostas não o 
indica. Partindo da concepção de que um texto é a unidade discursiva que promove a 
interação verbal entre os seres humanos, seguimos que não pode haver texto sem um 
destinatário, isto é, não pode haver interação discursiva se não existirem as duas faces desse 
processo: locutor e interlocutor. Segundo Bakhtin (2003), todo texto tem um destinatário, seja 
ele “um participante-interlocutor direto do diálogo”; seja ele “uma coletividade diferenciada 
de especialistas de algum campo especial da comunicação cultural”; seja ele “um público 
mais ou menos diferenciado, um povo, [...] uma pessoa íntima, um estranho etc”.   

 Nessa perspectiva atividades de produção textual, como a que destacamos a seguir, 
são inadequadas enquanto objeto de desenvolvimento da habilidade escrita. 
Ex: 1 Pag. 78 
  

 
No exemplo acima, percebemos que as orientações para a produção do texto “carta 

comercial” se restringe à nomeação do gênero pura e simplesmente. Nada se fala a respeito do 
destinatário, isto é, a pessoa ou instituição que irá receber essa correspondência. 

A importância do destinatário se verifica na influência que ele exerce na produção 
textual. Segundo Bakhtin (2003, p. 301), são os destinatários, para quem falamos ou 
escrevemos, que determinam a composição e, em particular, o estilo do enunciado. Ainda 
segundo Bakhtin, o destinatário é um traço constitutivo de todo enunciado, que determina a 
forma como nos direcionamos, ou seja, a forma como escolhemos a linguagem, o estilo 
formal ou informal, o grau de maior ou menor familiaridade entre nós e os outros 
participantes do discurso, etc.  

Quanto à indicação do propósito comunicativo, percebemos, a partir da análise das 
dez unidades, que, em nenhuma das oito propostas de produção textual, há uma indicação 
clara dos propósitos comunicativos. Vejamos um exemplo: 
 
 
Ex: 2 Pag. 177 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Percebemos que não há um objetivo claro na atividade proposta. Se partirmos do 

pressuposto de Swales (1990) de que os gêneros realizam propósitos, podemos visualizar 
claramente a falta de função dos exercícios analisados.  

Quanto à indicação a estrutura composicional do texto, percebemos que, no manual 
em análise, apenas três das atividades propostas tentam orientar a produção textual nesse 
sentido. Ressaltamos que tais orientações se restringiam a apresentação de um modelo do 
gênero a ser produzido não se discutindo, portanto, a estrutura composicional em si.  
 Quanto às atividades de interpretação de texto, pudemos comprovar que, no material 
analisado, há muitos textos, no entanto não há nenhuma preocupação da autora em explorá-
los, não oferecendo, portanto, as estratégias necessárias para o desenvolvimento de uma 
leitura sólida e relevante. O mais interessante é que esses textos aparecem, quase sempre, 
numa seção denominada Lectura. Parece-nos que a autora se baseia no que Solé (1999, p. 18) 
chama de “identificación de ésta actividad cognitiva con aspectos de recitado, declamación, 
pronunciación correcta etc”.    

Algo que nos chamou a atenção sobre o livro em foco é que o mesmo traz muitos 
textos em cada uma de suas unidades, entretanto, quase não há exploração dos mesmos não 
deixando claros os propósitos das atividades. Na primeira unidade há a seguinte atividade de 
compreensão leitora. 
Ex: 3 Pag. 24  
 

 
 

 
 
 
Percebemos, claramente, que as perguntas são de compreensão literal não atendendo, 

portanto, aos propósitos do aluno que busca um ensino instrumental de línguas pautado no 
desenvolvimento de estratégias que o auxilie na compreensão e na produção de texto na 
língua meta.  
 
b) Introducción al Español Instrumental de César Barros Leal 

No que se refere às atividades de leitura no material em foco, podemos perceber que 
não há a apresentação do propósito comunicativo em nenhuma atividade. Na parte destinada à 
compreensão do texto, encontramos, em todos os capítulos, exercícios sobre léxico 



 

 

envolvendo questões de sinonímia e de antonímia conforme podemos observar na figura 
abaixo: 
Ex. 4 Pag. 14-15 

 
Tal estrutura é recorrente nos outros capítulos do livro. Parece-nos, portanto, que não 

há nenhum propósito específico nas atividades apresentados não atendendo, assim, às 
exigências da comunidade discursiva. 
 No que diz respeito às atividades de produção de texto, o manual não apresenta 
nenhuma atividade de produção de texto. Há um forte trabalho com conteúdos gramaticais e, 
ao final de cada capítulo, um texto para tradução, no entanto produção de gêneros textuais 
com propósitos específicos para uma determinada comunidade lingüística não parece ser um 
aspecto relevante para os objetivos do manual. 
 Ressaltamos que o livro ainda traz uma seção chamada Textos seleccionados para 
lectura y comprensión.  Tratam-se de vários textos sem nenhuma exploração do seu conteúdo, 
não havendo, portanto, propósitos claros em nenhum desses textos.          
 Pelo exposto, percebemos que os livros analisados vão de encontro ao pensamento de 
Silva (2005). Vejamos o que nos diz a autora: 

 
No contexto pedagógico, por exemplo, seria muito produtivo levar os 
alunos a refletirem sobre questões como as seguintes: a relação do 
propósito comunicativo com outras características do gênero; a 
possibilidade de um determinado gênero ter múltiplos propósitos 
imbricados; as intenções subjacentes; a subversão de convenções 
formais com a finalidade de provocar certos efeitos no leitor. [...] é 
importante que os alunos busquem reconhecer os propósitos possíveis 
de um texto, não com o objetivo de categorizarem os gêneros, mas o de 
tornarem-se leitores e escritores mais eficazes. Com esse tipo de 
abordagem, o trabalho com a leitura e produção de textos na escola 
ficaria menos “pedagógico” e mais próximo das experiências sociais 
compartilhadas pelos alunos fora da sala de aula. (SILVA, 2005) 



 

 

 
Conclusões 
 
 A partir da análise dos dados, pudemos concluir que as propostas de atividades de 
leitura e produção de textos não contemplam o que preconiza as novas teorias de ensino de 
línguas. Com isso, claro está que os manuais didáticos de espanhol instrumental analisados 
não estão cumprindo seu papel de oferecer ferramentas sólidas e relevantes para a produção e 
para a compreensão de textos em língua espanhola. Faz-se necessária, portanto, uma revisão 
teórico-metodológica das atividades propostas pelos livros didáticos em foco no intuito de 
sanar as falhas apontadas por este trabalho. 
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Resumo: 
 

A literatura de José Lins do Rego, escritor paraibano da geração de 30, tem sido 
bastante estudado pela crítica literária. Assuntos como o cangaço, o memorialismo e/ou a 
crise do sistema social patriarcal são temas privilegiados no tocante aos estudos desse escritor. 
Contudo, não é comum encontrar reflexões sobre os romances de José Lins relacionados a 
elementos que possam universalizar suas obras. Diante desse fato é desenvolvemos o nosso 
projeto de pesquisa “Tragicidade familiar: culpa ancestral em Pedra Bonita e Cangaceiros 
de José Lins do Rego” com a intenção de propor uma nova leitura para as obras do paraibano. 
Nossa principal intenção era mostrar como o romance moderno se nutre de elementos das 
tragédias clássicas para comporem suas histórias. Como ponto chave de nossas investigações, 
usaremos a idéia da falha cometida pelo herói trágico. Segundo Aristóteles, em Arte poética, 
o homem da tragédia cai no infortúnio, não por ser perverso ou ruim, mas por causa de algum 
erro - harmatia. Nos romances em estudos, essa falha foi cometida pelo ancestral da família 
Vieira, há mais de cem anos, mas ainda é vista por todos os personagens como responsável 
pela seqüência de acontecimentos nefastos que assola a família Vieira. Para nossas reflexões 
tomamos como base Albin Lesky (2003), Aristóteles, Azevêdo (2002) entre outros teóricos 
que investigam a recorrência do trágico. Observamos, então, que as reflexões aqui feitas com 
relação às duas obras em questão apresentam traços, características, da tragédia Ática e que 
tais reflexões possibilitaram uma nova visão sobre a literatura regionalista de Lins do Rego. 

 
Palavra-chave: José Lins do Rego; Romance de 30; Trágico. 
  
Introdução: 
 

A literatura brasileira de 1930, a chamada segunda geração do Modernismo, traz em 
seus romances problemas sócias vividos em uma determinada região do país; o que lhe 
concede a nomenclatura de literatura regionalista. De forma crítica, os textos desse período 
abordam assuntos sociais. Quanto ao seu aspecto artístico, destaca-se o uso da linguagem 
coloquial, na qual os escritores preservavam as variações lingüísticas de cada região, 
permitindo, dessa forma, uma maior aproximação do leitor com a cultura de cada ambiente 
explorado. Desse movimento literário, sobressaem-se José Lins do Rego, Graciliano Ramos, 
Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e José Américo de Almeida. 

No tocante ao escritor paraibano José Lins do Rego (1901-1957), nos deparamos com 
uma literatura que traz toda a vida simples, o sofrimento e as crenças do povo nordestino. 
Suas obras mais conhecidas, como Menino de engenho e Fogo Morto, trazem a rotina e a 
crise econômica dos grandes senhores de engenhos.  Já em Pedra Bonita e Cangaceiros 



 

 

podemos visualizar um ambiente mergulhado nas barbáries do cangaço e do misticismo. Na 
maioria de seus textos, os personagens são colocados diante de um destino doloroso, que os 
obrigam a seguirem um caminho arenoso repleto de amargura, do qual não têm escapatória. 

O universo ficcionário de José Lins é bastante estudado pela crítica literária, mas 
sempre se destacam os mesmos fatores em suas obras: os aspectos memorialistas, o cangaço 
e a decadência dos grandes latifundiários. Nem sempre podemos encontrar análises 
preocupadas em resgatar na literatura desse escritor aspectos que universalizem sua obra. 

 Diante dessa idéia é que destacamos os romances Pedra Bonita e Cangaceiros numa 
tentativa de expor os elementos trágicos que cercam a família do personagem principal: os 
Vieiras. É importante ressaltar que Os Cangaceiros é a continuação de Pedra Bonita e que 
os personagens desse romance são transpostos para aquele, daí a razão de se trabalhar com as 
duas obras. Com nosso estudo, esperamos contribuir e a enriquecer a crítica sobre a obra 
desse escritor, especificamente ao que se refere aos romances acima mencionados. 

Procuraremos focalizar a trajetória da família Vieira para que possamos entender o 
destino fatídico para o qual os integrantes dessa família são empurrados. Para entendermos 
melhor o peso do destino nas duas obras, recorremos aos conceitos de trágico ou tragicidade 
e ao de culpa ancestral, desenvolvidos pelos estudiosos das tragédias. Aristóteles, o primeiro 
crítico a falar sobre o gênero trágico, em sua Arte Poética, mostra que o herói trágico está 
fadado a sofrer, não por ser perverso ou ruim, mas devido à ação de um erro – hamartia.  No 
caso dos romances, esse erro é cometido por um ancestral do personagem Antônio Bento 
Vieira, há mais de cem anos. Buscando estudar os dois romances, com base nas teorias sobre 
a tragédia, mostramos como o herói criado por José Lins percorre uma seqüência de 
acontecimentos de perdas que pode ser associada ao percurso de queda pelo qual passa os 
personagens das tragédias: do reconhecimento do erro a expurgação dele.  
 
Metodologia: 

 
No tocante aos procedimentos adotados para a realização de nosso estudo, optamos por 

aplicar uma abordagem baseada no método investigativo e interpretativo. Para tanto, foram 
feitas leituras dos textos críticos sobre os dois romances em questão e também leituras teóricas 
sobre os elementos que compõem o gênero literário tragédia, focalizando em especial para o 
conceito trágico clássico de culpa, transformado aqui em culpa ancestral, que é o ponto em 
questão de nossas reflexões.  

De início, fizemos um reconhecimento das principais críticas sobre a obra do escritor 
José Lins do Rego, focalizando em especial os textos voltados para os dois romances por nós 
estudados. Voltamos os nossos olhares para monografias, dissertações e teses que ofereciam 
estudos sobre a ficção do paraibano. Esse material era apenas para catalogação. A leitura só 
seria feita se o tema do texto crítico falasse sobre o que nos propúnhamos estudar.  

Em seguida, passamos ao estudo dos conceitos sobre o trágico e culpa ancestral. Nos 
serviram como base os estudo desenvolvidos por Lesky (2003) e Azevedo (2005). Nesta etapa 
desenvolvemos leituras de várias tragédias gregas, em particular das que tinham como tema a 
família de Édipo e a de Orestes, a saber: A Oréstia: Agamemnom, As coéforas e As 
eumênides, de Ésquilo, e Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono, de Sófocles. Nossa 
intenção era ver como as duas famílias mais conhecidas do trágico grego suportaram o peso de 
suas falhas.  

Depois, procuramos colocar em prática as discussões que foram realizadas ao longo da 
pesquisa, quanto ao estudo dos teóricos e dos críticos. Procuramos reler os dois romances com 
base nos conceitos de tragicidade e culpa, abordados como pontos importantes para se 
entender uma obra literária de cunho trágico. 



 

 

O nosso método de estudo consistia em discutir o que se lia durante a semana. Esses 
encontros foram previamente esquematizados, de forma a seguir uma seqüência de leitura. No 
que se referem aos primeiros contatos da pesquisa, utilizamos um material introdutório sobre a 
obra geral de José Lins do Rego, o livro da fortuna crítica organizado por Eduardo Coutinho e 
Ângela Bezerra de Castro (1991), dando destaque a seis artigos que refletiam sobre os 
romances alvos de nossa pesquisa. Queríamos tomar contato com o que se falava sobre o 
escritor. Também desenvolvíamos, durante este período, a leitura de romances do autor. Cada 
membro ficou responsável por apresentar um romance, em prazo agendado, além dos dois que 
estávamos estudando. Ao longo de nossa pesquisa, conseguimos ler um total de oito romances 
de José Lins do Rego. 

Para a fundamentação teórica, iniciamos com a leitura do artigo “A tragédia grega: um 
estudo teórico” (SANTOS, 2005). Esse texto continha um breve apanhado histórico sobre a 
origem da tragédia grega e sobre os elementos principais que compõe uma tragédia. Essa 
leitura nos serviu de base para conhecermos melhor o mundo trágico grego. O segundo texto 
sobre o trágico procurava mostrar que era possível fazer uma leitura do gênero narrativo (o 
romance) buscando respaldo no gênero dramático (a tragédia). Trata-se da tese de 
doutoramento de SOUSA (2006). O capítulo chave de nossa discussão foi o que tratava das 
transformações dos gêneros literários e de sua mistura. Outro ponto que discutimos, com base 
nesse trabalho, foram as mudanças que a tragédia sofreu com o passar dos anos, em especial as 
transformações do herói. Na tragédia clássica nos deparamos com um herói quase perfeito, um 
semi-deus; no Romantismo temos um herói humano, digno e repleto de moral, um ser íntegro 
em suas atitudes; já na modernidade nos confrontamos com um herói cheio de imperfeições. 
Era esse tipo de herói que focalizaríamos nos romances dois romances.  

Depois de percebemos que era possível reler um romance nos servindo de bases teóricas 
sobre o gênero dramático, passamos a estudar os principais conceitos que regem as abordagens 
sobre a tragédia. Aqui, procurávamos entender o conceito de trágico e o de erro ou falha. De 
início, vemos o trágico como segundo a definição de HARMOR & HOLMAN (2000, p. 521). 
Com relação segundo termo culpa, buscamos uma definição em Aristóteles. Para ele, o 
homem da tragédia cai no infortúnio, não por ser perverso ou ruim, mas por causa de algum 
erro – hamartía.  

Identificados os dois conceitos bases, passamos para a leitura do livro Lesky (2003). De 
acordo com Lesky há três possibilidades de trágico. A primeira ele chama de A visão 
cerradamente trágica do mundo, que corresponde a o mundo como sede de aniquilação total, 
fruto de forças e valores “que necessariamente se contrapõem, inacessível a qualquer solução e 
inexplicável por nenhum sentido transcendente” (Idem, p. 38). Esta visão, que não mostra 
escapatória alguma para os envolvidos no conflito, não pode ser aplicada nem mesmo ao 
mundo grego, onde tudo parece se originar. É a mais pessimista de todas as visões do trágico, 
pois não aceita nenhuma “possibilidade de explicação racional para a sua ocorrência ou para o 
desvelamento das causas da aniquilação das forças que se contrapõem” (SOUSA, 2006, p. 23). 
A segunda, Conflito trágico cerrado, não apresenta uma saída para o herói, caindo em total 
desgraça. Mas, mesmo terminando em aniquilamento, “esse conflito, por mais fechado que 
seja em si mesmo seu decurso, não representa a totalidade do mundo” (LESKY, 2003, p. 38). 
A última, situação trágica, é a mais branda. O herói encontra uma possibilidade, por menor 
que seja, de felicidade e “as nuvens que pareciam impenetráveis se rasgam e do céu aberto 
surge à luz da salvação que inunda a cena, até então envolta pela noite da tempestade” (Idem, 
p. 38). 

Concluída a fundamentação teórica, partimos para as discussões dos dois romances a luz 
das teorias estudadas. De nossas discussões, sobre as categorias sobre o trágico, apresentadas 
por Lesky, identificamos os romances Pedra Bonita e Cangaceiros como pertencentes ao que 
o crítico chamou de situação trágica. 



 

 

 
Resultado e Discussão: 
 

Em linhas gerais, o nosso estudo “Tragicidade familiar: culpa ancestral em Pedra 
Bonita e Cangaceiros de José Lins do Rego” é uma tentativa de apresentar uma nova leitura 
das obras do escritor paraibano. Não fomos os únicos a identificar essa relação entre os 
romances do escritor e os textos das tragédias gregas. Basta lembrar que SOUSA (2006) tem 
tese defendida sobre este tema explorando o romance Fogo Morto.  Para os que lêem os 
textos do paraibano sobre este prisma, focaliza-se o drama em que seus personagens, homens 
e mulheres, são colocados a enfrentar diariamente, tendo que luta contra um destino trágico e 
cruel cheio de sofrimento e dor. De acordo com Tarcísio M. Burity em seu artigo “O trágico 
em José Lins do Rego e Gilberto Freiry” ele diz que: 
 

(...) creio ser também interessante observar um aspecto que se encontra presente em 
todos os seus romances, de forma gritante, mas que, curiosamente, passou 
despercebido da maioria de seus críticos: o valor trágico, que permeia toda a sua 
criação artística, sobretudo as obras cuja temática é o drama humano que acontece 
no Nordeste brasileiro. (...) José Lins do Rego traçou, com rara competência, um dos 
mais ricos painéis da tragédia de uma civilização que tanto marcou a formação da 
nacionalidade brasileira (2005, p. 3). 
 

É nessa visão de tragicidade apresentada no universo das obras de José Lins que 
envolve nossa pesquisa. Buscávamos mostrar elementos trágicos, em especial o conceito 
trágico de culpa, que chamamos em nossa pesquisa de culpa ancestral, nas obras Pedra 
Bonita e Cangaceiros. Antes, porém, de apresentarmos as discussões acerca da pesquisa, é 
importante que façamos uma breve apresentação das obras em questão.  

O romance Pedra Bonita conta a história do personagem Antônio Bento Vieira.  O 
livro é dividido em dois momentos: suas relações com o povo da Vila do Açu e com o povo 
da Pedra Bonita. Na medida em que se segue à história, nos são apresentadas duas fatalidades 
que assolam o personagem principal e, consequentemente, os sertanejos: o fanatismo religioso 
e o cangaço. As ações dos personagens são narradas dentro do universo nordestino, onde a 
aridez da caatinga prevalece não apenas no espaço geográfico, mas também nas histórias, nos 
sentimentos que envolvem a família de Antônio Bento. 

 Duplamente castigada, pelo fanatismo e pelo cangaço, a família Vieira sofre uma 
espécie de punição por um “erro” cometido há mais de cem anos por um parente. Devido ao 
passo errado do que todos consideram “O Judas da Pedra”, a família de Antônio Bento (o pai, 
Bentão; a mãe, Josefina; e os irmãos, Deodato, Aparício e Domício) entram em 
dilaceramento. Bento é separado da família ainda menino, o irmão Deodato desaparece e 
nunca mais será encontrado, o irmão Aparício assume a liderança de um bando de 
cangaceiros, Domício se juntará a esse sem vontade, Bentão morre no reduto do Santo da 
Pedra, Josefina se enforca com o peso de ver os filhos praticando crimes. O fato de Bento ter 
sido afastado da família quando criança tem relevância para se entender o processo de 
expurgação de um crime pelo qual o personagem passa. A mãe julgava poder afastar da sua 
família a maldição que todos carregavam. Dando o filho para ser criado pelo Padre Amâncio 
(devemos perceber a simbologia do nome do vigário), dona Josefina queria que o Bento 
(outro nome significativo) seguisse o sacerdócio. Essa tentativa de fugir do destino pode ser 
associada ao que ocorreu a Édipo, na tragédia Édipo Rei. Ao nascer, seus pais foram avisados 
de que a criança traria a morte de um e cometeria incesto com o outro. Os reis de Tebas 
resolveram, então, matar a criança. Mas como o destino já havia sido traçado, a tentativa de 
afastar os crimes de Édipo foi inválida. Da mesma forma, Josefina fracassa ao tentar afastar o 
filho do destino que o aguarda. Sem recursos, o vigário do Açu não pode mandar Antônio 
Bento para estudar. Criado longe dos seus e carregando o estigma do “Judas da Pedra”, 



 

 

Bentinho sentirá a hostilidade de todos os moradores da Vila do Açu. A primeira parte inteira 
do romance faz referências a um crime na Pedra, mas isso só será revelado ao leitor e a 
Antônio Bento na segunda parte do livro. Na segunda parte do romance, nosso herói encontra-
se com sua família biológica e passa a viver por alguns tempos no Araticum, sítio que 
pertencia a Pedra Bonita.  Lá ele passa a conviver com seu pai, criatura seca e de poucas 
palavras, sua mãe, a sofredora Josefina e seus irmãos Aparício e Domício. Da mesma forma 
que na tragédia de Sófocles, o crime da família é revelado e todos os seus descendentes 
passam a sentir o peso de seus destinos. Novamente a família é desfeita. A polícia persegue a 
todos e a sombra da loucura ronda alguns membros, Bentão, Josefina e Domício. O romance 
acaba com Bento fugindo da terra onde nasceu. Essa fuga ainda pode ser associada ao que 
acontece a Édipo no final da tragédia de Sófocles. 

Em Cangaceiros, segue-se a trajetória do nosso herói Bentinho. Este romance relata a 
agonia de sinhá Josefina, que vê seu povo se desfazendo por causa do que ela chama de culpa: 
“O sangue da gente é sangue que ofendeu a São Sebastião” (REGO, 2004, P. 6). Mais uma 
vez, temos outra aproximação entre os textos das tragédias atiças e os romances de José Lins. 
O crime cometido pelos heróis é algo que fere aos deuses, no caso a um Santo.  

Após a fuga do cerco policial ao reduto do Santo na Pedra Bonita, Bentinho e sua mãe, 
passam a viver escondidos na fazenda do Capitão Custódio, tendo que mentir e negar para 
todos sobre sua origem para que os demais não sofressem abuso militar, tendo em vista que 
Bentinho e sinhá Josefina eram parentes de cangaceiros. A primeira parte do livro termina 
com a morte de Josefina, sufocada com suas dores e sofrimento. A segunda parte fica 
destinada a relatar a vida dos irmãos Aparício e Domício no cangaço e as conseqüências que 
isso acarreta na vida de Bentinho. Tudo termina com Bento, mais uma vez, fugindo do seu 
povo e indo construir uma nova família ao lado de Alice.  

O sistema sócio-político do sertão encontra um ponto comum ao mundo grego: nos dois 
contextos a noção de indivíduo está associada à noção de grupo, principalmente na noção de 
grupo familiar. Mas é preciso diferenciar os dois mundos, pois eles têm mais coisas opostas 
do que similares. Em nosso estudo, interessa investigar como, assim como ocorria no mundo 
grego, uma família poderia ser arrastada por um erro cometido por parente próximo. 

Aproximando mais os romances das tragédias, vemos que os personagens da família 
Vieira trazem consigo um grande fardo, que vai ser responsável por tornar a existência de 
todos em uma via dolorosa. Diante de tanta dor e sofrimento, nos é permitido dizer que tais 
personagens vivem em constante agonia e estão presos a um universo trágico. Daí a 
possibilidade de podermos comparar romances modernos com alguns textos trágicos. 
Seguindo a seqüência da construção das tragédias, os personagens, principalmente Bento, 
passam por estágios de relações com o que eles entendem como culpa. Essas relações serão 
estabelecidas levando em conta o que Lesky (2003) define como Situação trágica. As duas 
obras serão abordadas como textos que trazem em si um herói vivendo um impasse decorrente 
de duas forças antagônicas que o leva a amargar uma existência de sofrimento. Essas forças 
serão as duas crenças que cercam os romances: a crença religiosa oficial – o catolicismo – a 
crença não institucionalizada – messianismo. Mas o seu final aponta para uma possibilidade 
de se livrar da culpa, como ocorre na trilogia de Ésquilo, A oréstia. 

O primeiro passo diante da expurgação da culpa trágica é descobrir o seu destino. Nas 
tragédias, havia o oráculo para isso. No caso dos romances em estudo, será o personagem Zé 
Pedro do Serrote Preto que identificará o estigma da família Vieira:  

 
Menino, tu me disse que era filho de Bentão do Araticum. Pois fica sabendo. O 
homem que correu pra ensinar o caminho à tropa foi um de tua gente, um Vieira [...] 
Deus não perdoa. (REGO, 1999, p. 187). 

 



 

 

É esse erro que condena toda a família Vieira a uma vida desgraçada, cheia de 
sofrimento. Assim observamos que o destino do nosso herói foi traçado por uma falha 
involuntária, um erro alheio a ele. Essa falha acaba repercutindo de forma condenatória para 
toda a família Vieira, em especial, ao nosso herói Bentinho, já que há uma necessidade do 
“erro” cometido ser purificado, ou seja, na tragédia Ática quando o herói comete uma falha 
seja contra a sociedade, polis, e/ou para com os deuses, ele está fadado a ser punido por essa 
transgressão, o herói Ático precisa sofrer pelo erro cometido. Tal punição ocorre devido à 
quebra da moral, da honra e dos bons costumes, necessitando, assim, que essa moral seja 
reestruturada. 

Contudo o “erro” sobre o qual falamos não foi cometido pelo herói e sim pelo seu 
bisavô há muito tempo atrás. Entretanto, nesse tipo de situação, um membro da família 
poderia ser responsabilizado e/ou punido pelo erro do outro. Isso é bastante comum nas 
tragédias gregas. Em A oréstia, por exemplo, Orestes precisa honrar o nome do pai, 
vingando-se do seu assassino, mas para isso terá que tirar a vida da sua própria mãe, 
Clitemnestra. Orestes, sem escolha, acaba matando a mãe e passa a ser punido por tal crime. 
Observamos, então, que muitas das vezes o herói não tem escolha, ele acaba tendo que seguir 
involuntariamente caminhos que o façam cometer erros ou sendo responsabilizado pelos erros 
de outra pessoa, como ocorre com a descendência da Laio.  

Identificado o crime, resta ao herói trágico aceitá-lo. Nos romances, diferentes membros 
dos Vieiras demonstram reconhecer e aceitar a culpa que possuem. Assim eles comentam o 
fato: Domício: “A gente vive na desgraça por causa dos outros [...] A família da gente vai se 
acabar” (REGO, 1999, p. 189); Bento, via discurso indireto-livre: “A raça dos Vieiras estava 
pagando, pagando a traição” (REGO, 1999, p. 197) “Saíra de uma família que dera o 
vendedor do filho de Deus” (REGO, 1999, p. 208); Josefina: “Meu filho Aparício, Deus te 
mandou pra que o nosso povo saiba que a maldição não parou” (REGO, 2004, p. 7).  

Outra identificação com as tragédias é o fato de que o lugar onde a narrativa se passa 
sofre influência da culpa dos heróis.  Assim sendo, a Vila do Açu, o sítio Araticum e a 
Roqueira são descritos como lugares tristes e sofredores. Uma fala de Zé Pedro faz essa 
relação entre o espaço da narrativa e a culpa da família:  

 
Eu estou contando por contar. Bentão não fala com ninguém. Tem terra com água 
corrente e não vai pra diante. Casou-se com mulher bonita, e a mulher ficou feia. 
Cria, e a criação não cresce. Aplanta e não enriquece. Tu sabe o que é? É o sangue 
do parente. É o sangue de Judas nas veias (REGO, 1999, p. 187 – 188).  
 

Identificada a história dos Vierias como uma Situação trágica, espera-se que alguém 
possa ser aliviado depois de um processo de sofrimento e perdas. Bentinho, o protagonista das 
duas histórias, será o único dos seus parentes capaz de enxergar uma possibilidade se livrar do 
estigma que a família carrega. O final do segundo romance, Cangaceiros, aponta para isso. 
Na seqüência das narrativas, como já frisamos, Bento Vieira passa por diversas situações 
dolorosas: quando criança foi entregue para um vigário; crescera em uma cidade onde todos o 
odiava; ao voltar para os seus familiares no Araticum, perde os irmãos para o cangaço; seu 
padrinho, o padre, morre; seu pai morre no reduto dos fanáticos; sua mãe suicida; ele fica 
mais uma vez longe de todos os seus parentes. Mas ele entende que, se deixar o sertão, “a 
terra dura e assassina” (REGO, 2003, p. 248) ele pode começar uma nova existência. Sobre 
essa possibilidade de escapar da sina dos Vierias, Antônio Bento pensa: “Aquele era o 
instante maior de sua vida. Ia deixar para sempre todas as desgraças da família perseguida 
pelas pragas, pelas maldições dos antigos” (REGO, 2003, p. 247).  

Ao final deste trabalho, percebemos que é possível estabelecer outras visões sobre a 
obra de José Lins do Rego, mas não somente ler os seus textos com base no memorialismo e 



 

 

na crítica neo-realista, que explora a representação de uma sociedade patriarcal em 
decadência.  

 
Conclusão: 
 

A crítica literária tem como objetivo explorar de forma minuciosa as diversas 
possibilidades de leituras, análises, reflexões sobre a construção de uma obra literária. 
Contudo, ao que se pode observar trilhar esse caminho não parece ser tarefa fácil, tendo em 
vista que as múltiplas possibilidades de leituras e suas respectivas complexidades tornam cada 
vez mais arenoso seguir esse caminho. Porém a crítica literária permite conhecer um outro 
universo escondido nas falas dos personagens, nas ações cometidas por eles, na simbologia 
das palavras usadas pelo autor. Em fim, a crítica nos possibilita investigar um novo mundo. 

A construção da nossa pesquisa, “Tragicidade familiar: culpa ancestral em Pedra 
Bonita e Cangaceiros de José Lins do Rego”, é desenvolvida com a intenção de aumentar a 
diversidade dos estudos literários sobre o escritor José Lins do Rego. Procuramos direcionar 
nossos olhares para um outro prisma, numa tentativa de apresentar elementos que 
universalizam suas obras, fazendo relações com outros textos literários anteriores. 

Assim, esperamos que essa nova forma de ver as obras Pedra Bonita e Cangaceiros 
sirva para fomentar novos estudos, possibilitando dessa forma uma ampliação maior acerca 
dos estudos do escritor paraibano e de novos conhecimentos, reflexões e análises para o 
universo literário.  
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RESUMO 
 
O presente resumo designará todos os feitos da pesquisa O discurso feminino na literatura 
brasileira: de Marília à Macabéa. Nosso principal objetivo foi analisar a construção das 
personagens femininas das obras Marília de Dirceu, Iracema, Dom Casmurro, São Bernardo, 
e A Hora da Estrela, respectivamente, Marília, Iracema, Capitu, Madalena e Macabéa, 
buscando também compreender a criação de seus autores, estilos, épocas e as escolas literárias 
nas quais se engajam cada um deles. Constatamos a marca do mito feminino dentro do 
discurso literário, gradativamente no texto literário, no que diz respeito ao comportamento 
feminino. Este se inicia de forma submissa, passiva e mesmo insignificante em relação a um 
papel intimamente social, iniciado na figura de Marília; ainda no quadro de submissão e 
modelo da sociedade colonial, aparece Iracema; contudo, a personagem feminina torna-se, 
autônoma, articulada, com voz forte dentro do discurso e deixa de ser subjugada na relação 
homem/mulher, como mostra Capitu e, posteriormente, Madalena; até chegar num tom 
reflexivo acerca da existência, com Macabéa. Presumimos, então, a visão não estática que 
permite modificações na história da mulher na literatura brasileira. 
 
Palavras-chave: construção, personagem, mito, literatura, estilo. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nas narrativas, a personagem feminina foi ganhando e definindo seu espaço de 
acordo com a criação do escritor brasileiro. A respeito deste desenvolvimento, para o 
segmento deste estudo, é preciso relatar um pouco do universo feminino na literatura 
brasileira, figuras que se destacaram como mito ou como modelo de mulher. 

No século XIX, o quadro da mulher era originário da burguesia que implantou o 
Romantismo no Brasil.  Neste contexto de padrão clássico, durante o Arcadismo - movimento 
ocorrido nos anos de 1700 com fortes características da vida campestre, pastoril, contato com 
a natureza e marcas pré-românticas – Tomás Antônio Gonzaga escreveu Marília de Dirceu. 

Marília, personagem protagonista, foi criada num contexto de idealização da 
literatura grego-latina, pois assim como as deusas que integram a divinização do mundo da 
Grécia clássica, Marília é tida como a divindade quando é descrita em sua personalidade e 
características físicas. Dentro do discurso de Dirceu também se pode ver que há uma grande 
ênfase a respeito da educação feminina da época, quando se coloca a mulher antes em 
atividades domésticas ao invés de uma educação escolar preparando-a para vida, negada pela 
sociedade desse contexto. Eis o porquê da passividade de Marília que representa a condição 
feminina da época.  

Na ascendência desse contexto, o Romantismo surge no auge da sociedade carioca 
pela presença da família real no Rio de Janeiro. Neste quadro, através da personagem 
Iracema, de José de Alencar, por meio dessa representação feminina, cria-se um mito das 



 

 

origens nacionais e uma independência cultural brasileira, embora as fortes características de 
submissão estejam presentes no comportamento da mulher da época na situação de 
minimização do papel feminino. 

 A personagem feminina, aí, é um símbolo sob o qual foi transmitido o mito da fusão 
de raças e o início da sociedade brasileira, mas destacando-se como símbolo de amor e 
abnegação: um modelo de mulher. 

A segunda metade do século XIX corresponde à instauração da ordem burguesa, 
transformações de urbanização, introdução de imigrantes europeus, surgimentos de fábricas e 
novos transportes. Nesse cenário, novos princípios passam a configurar traços que marcam e 
implantam um novo estilo de época, o Realismo. Com essas mudanças, alterava-se também a 
face provinciana do Rio de Janeiro. Logo, a mulher integrou uma participação expressiva no 
ideário masculino o qual a pusera em cena em distintas situações, quadros, atitudes, costumes, 
considerando que, ao passar do tempo, ela assume uma multiplicidade de identidades 
conflitantes e valores, bem como a forte presença da sua voz, fazendo a sua construção 
estabelecer a condição feminina não com tanta passividade, como é o caso de Capitu, 
personagem de Dom Casmurro, criação de Machado de Assis, diferenciada das personagens 
anteriores exatamente pela autonomia e articulação que lhe confere direitos não tão diferentes 
do homem e que contrasta com os ideais femininos dos padrões clássicos.  

O século XX, marcado pela ruptura total com o tradicionalismo, é caracterizado pela 
denúncia social, verdadeiro documento da realidade brasileira, em que  regionalismo ganha 
importância, com destaque às relações do personagem com o meio natural e social. Nesse 
quadro, São Bernardo, obra de Graciliano Ramos, mostra a ambição pela ascenção social, 
posição que se choca com o comportamento de Madalena, uma mulher que não se submete à 
ser tratada como um objeto do esposo. 

Neste mesmo contexto, histórico-literário, nova postura temática - questionar mais a 
realidade e a si mesmo enquanto indivíduo, a prosa busca uma literatura intimista, de 
sondagem psicológica, introspectiva, com destaque para Clarice Lispector, que cria Macabéa, 
personagem de A hora da estrela, com um estilo que abandona quase que completamente a 
noção de trama e detém-se no registro de incidentes do cotidiano ou no mergulho para dentro 
dos personagens. 

Partindo das ilustrações colocadas acerca da teoria feminina, constamos uma 
gradação no discurso literário feminino nos estilos de época citados, exemplificados de 
Marília – personagem árcade com características pré-românticas – à Macabéa – caracterizada 
dentro do contexto moderno que nega o distintivo dos padrões clássicos. É possível perceber 
ascendência desse discurso no que diz respeito à evolução de mudanças das abordagens 
femininas dentro da história da Literatura brasileira que assimila caracteres, também, 
conforme o momento histórico no qual se vive. 

 
METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos os seguintes procedimentos 
metodológicos: consulta e seleção bibliográfica de obras que tratem da Literatura comparada 
e do feminino. Em seguida fizemos uma consulta bibliográfica de obras que tratam da 
contextualização do Arcadismo, Romantismo, Realismo, Romance regionalista e Literatura 
contemporânea com a finalidade de entender o mundo de cada personagem. 

Dando continuidade ao nosso trabalho elaboramos fichamentos e resenhas críticas 
das obras lidas e depois voltamos para uma leitura crítica/analítica das obras: Marília de 
Dirceu, Iracema, Dom Casmurro, São Bernardo e A hora da estrela procurando detectar 
como as personagens foram construídas. Terminada a leitura crítica e analítica das obras 
passamos para a análise dos recursos utilizados pelos autores na construção das personagens e 



 

 

a análise das semelhanças e diferenças entre as personagens. O último passo foi a elaboração 
de um texto redimensionando a construção dos personagens: Marília, Iracema, Capitu, 
Madalena e Macabéa, através de reflexões críticas. 

Considerando-se que o nosso estudo está no âmbito do comparativismo, a 
construção poética da figura feminina, de Tomás Antônio Gonzaga e a construção dessa 
mesma figura nas narrativas de José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos e 
Clarice Lispector foram desvendadas, no nosso estudo, por meio das personagens já citadas. 
Para tanto, usamos como fontes básicas alguns teóricos (citados nas referências) que 
possibilitaram uma melhor apreensão do fazer literário.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
ESTUDO DAS PERSONAGENS MARÍLIA, IRACEMA, CAPITU, MADALENA E 
MACABÉA, NA PERSPECTIVA DO DISCURSO FEMININO. 

 
1. MARÍLIA: A BELEZA MÍTICA 

 
Marília é uma personagem originada no contexto do amor pastoril que preconiza o 

Romantismo, haja vista o poema ser de teor amoroso e de caráter lírico, além da idealização 
da literatura grego-latina, pois assim como as deusas que integram a divinização do mundo da 
Grécia clássica, Marília é tida como a divindade quando é descrita em sua personalidade e 
características físicas. Dirceu refere-se ao retrato da personagem quase sempre com o verbo 
pintar, o que remete á idéia de arte, e com uma simbologia que identifica-se intimamente com 
as deusas mitológicas. Costa (2005, p. 57) diz: 

 
Na primeira parte encontramos onze liras que se referem diretamente à Marília, ou 
seja, essas liras evocam a sua figura física, à maneira de retrato: “faces cor de 
neve”, “arqueadas sobrancelhas”, “divino rosto”, “brancos dentes”, “beiços 
graciosos”, são entre outros, os termos utilizados, pelo poeta na composição do 
retrato de Marília. Na segunda parte, encontramos sete liras que retratam o rosto de 
Marília, [...] como: “testa formosa”, “negros cabelos, “belo rosto”, enfim, 
expressões que indicam uma beleza absoluta. 
 

O retrato feito de Marília nos remete à idéia de perfeição, aproximando-a do mito, 
ou até mesmo superando-o. Ao direcionar-se à Marília, os chamamentos estão sempre 
caracterizados com atributos como “Gentil Marília” ou “Marília bela”, contudo a fora de 
referência que predomina no poema é “Minha Marília”, indicando sempre o sentimento de 
posse de Dirceu em relação à amada. Ainda sobre o retrato desta, Marília é dona de uma 
supremacia, visto que o eu-lírico deixa claro que não há como retratá-la, pois não há, segundo 
ele, tintas e cores leais ao retrato de Marília, e nem sequer a beleza do mar chega infinidade 
dos encantos da bela moça. Esta afirmativa pode ser comprovada na Lira VII. 

Dentro do discurso de Dirceu também se pode ver que há uma grande ênfase a 
respeito da educação feminina da época, quando se coloca a mulher antes em atividades 
domésticas ao invés de uma educação escolar preparando-a para vida, negada pela sociedade 
desse contexto. Mais uma vez, eis o porquê da passividade de Marília a qual sempre está na 
atividade de esperar por Dirceu, pura e delicadamente. Neste segmento, Dirceu sonha com um 
futuro feliz ao lado da amada, numa vida simples e pastoril ligada à natureza, 0 que pode ser 
evidenciado através da Lira XIX que mostra os sonhos de Dirceu de sua vida futura com a 
amada Marília. A vida de pais que terão quando vierem os filhos, o contato com a natureza, a 
vida campestre e idéia de liberdade. Molda Marília, mais uma vez, no padrão feminino 
exigido na sociedade patriarcal e um lar ideal. 



 

 

Desta forma, Marília é descrita de maneira que oscila entre o humano e o divino, 
gerando um padrão de beleza somente encontrado na mitologia, com poder sobre o amado no 
sentido de submetê-lo ante seus desejos, tornando-se assim, um mito. 

 
2. IRACEMA: MODELO PROPOSTO PELA SOCIEDADE COLONIAL 

 
A obra trata da índia Iracema que ama Martim, homem branco e português. Iracema 

tinha uma grande importância na tribo por guardar o segredo da jurema e, por causa disso, 
pelo seu voto de castidade. Porém, ela deixa a tribo e quebra o voto ao casar-se com Martim 
vivendo feliz por algum tempo. Ficou grávida. Martim, embora muito alegre com a notícia, 
não esconde a grande saudade de sua terra, Portugal. Logo, a índia nota essa infelicidade, 
chora de tristeza prenunciando sua morte para que Martim, com isso, se libertasse e pudesse ir 
embora. O filho nasce e recebe o nome de Moacir (que significa filho do meu sofrimento) e 
representaria o símbolo do homem brasileiro, miscigenação de branco com índio. 

A obra tenta explicitar a mistura de raças para a origem do povo brasileiro através da 
figura de Iracema, representando a América selvagem; Martim, o colonizador civilizado; e 
Moacir, o verdadeiro e misturado Brasil. Neste aspecto, sobre a virgem e selvagem América 
na figura de Iracema, Costa (2005) salienta: 

 
Como representante da América virgem e selvagem, a personagem Iracema é 
construída como encarregada de catalizar em si um padrão de brasilidade: ela será o 
modelo de mulher que encarna as qualidades da desejada pátria brasileira. Ela tem 
as maiores virtudes físicas e morais para representar uma cultura e uma pátria. Tem 
a força e a coragem que são comuns aos heróis, e é modelo de feminilidade. É a 
sacerdotisa, guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho, porém ao deixar seu 
espaço, deixa também o heroísmo e a coragem, tornando-se submissa e resignada, 
assumindo o papel de esposa fiel e obediente. (COSTA, 2005, p. 107) 
 

A trajetória feita pela personagem Iracema, apresenta todos os sacrifícios no papel 
de esposa, principalmente pela renúncia de si mesma por perceber a tristeza do marido, haja 
vista, antes de conhecer o guerreiro português, Iracema ser, assim, como todos da tribo, 
harmônica com a natureza e com sua comunidade. Ao conhecer Martim e surgir um amor 
recíproco, essa harmonia é desequilibrada, fazendo com que Iracema perca, aos poucos, sua 
superioridade, sua força e estima. Tudo isso, para que cessasse a infelicidade expressa por 
Martim ao lado dela, depois de fecundar o primeiro brasileiro e ser a primeira mãe brasileira.  

A figura de Iracema traz em si um conteúdo mítico os quais não se restringem aos 
símbolos emergentes em seu perfil. Como afirma Costa (2005, p. 110): “Comportamentos e 
gestos sugerem sua importância como coadjuvante no crescimento do homem”. Como esposa, 
mulher, mãe e mestra espiritual, ela é a sacerdotisa que expõe sua dimensão de mito por ser 
referência de esposa e mãe fiel. 

Valores culturais têm sido mantidos através de símbolos femininos. Na literatura 
encontramos uma extensa ligação de valores culturais, religiosos, morais e político-sociais. 
Assim, o autor procura fazer uma interdependência entre o real e o ficcional na qual a verdade 
simbólica se tornará mito. 

Neste sentido, na obra Iracema, tem a encantadora narrativa que abrange o 
primitivo, já que a personagem é dona de um saber espiritual por meio do qual se detém o 
equilíbrio dos elementos natural no ambiente onde vive, além de se manter casta por visitar o 
bosque sagrado, guardar o mistério do sonho, o licor secreto dos índios, entre outras 
atividades que lhe destacam como fundamental no desempenho de tais funções. Como regra 
de ruptura, origina-se um grande sentimento por um inimigo, um colonizador. 

Os elementos da natureza constituem a maioria dos cenários das narrativas 
românticas. Mas é em Iracema, que essa particularidade deixada pelo momento histórico. A 



 

 

sensibilidade marcada nas palavras, a musicalidade que enfocam as relações homem/natureza, 
fazendo de Iracema um símbolo de pureza, maternidade, beleza e fidelidade e modelo de 
abnegação de amor. Percebemos, então, que Iracema é idealizada e individualizada para 
tornar-se símbolo da nacionalidade brasileira.. 

 
3. CAPITU: A QUEBRA DO MODELO DA SOCIEDADE BURGUESA 
 

Capitu é a personagem, com certeza, mais fascinantes das figuras construídas por 
Machado. Ao contrário das demais personagens femininas, a sua atitude não submissa torna-a 
capaz de manifestar reação contra o que a desagrada. Capitu se diferencia de um padrão de 
mulher conformada com as tarefas domésticas, a quem eram negados dotes intelectuais. Sua 
curiosidade é muito mais ampla que o comum da cultura feminina da época: “Capitu, aos 
quatorze anos, tinha já idéias atrevidas [...] mas eram só atrevidas em si , na prática faziam-se 
hábeis, sinuosas [...]” (p. 38). A personagem situada na obra sob a ótica do ex-marido, o 
narrador, que em todos os momentos tenta convencer o leitor sobre o adultério da esposa, 
dando a ela um ar de dissimulação. 

A visão pessoal e enciumada de Bentinho determina a idéia que o leitor pode ter de 
Capitu, personagem existente apenas em sua memória Ele traça um perfil moral da esposa 
segundo suas impressões. Considera-a adúltera, porque age como advogado de acusação que 
se esforça por se convencer da justiça de sua causa, porém, nas entrelinhas de seu discurso vai 
deixando pistas que indiciam ou não o adultério. O que mais se acentua no sentido de acusá-la 
é a explicitação de seu jeito falso, segundo o narrador.   

Capitu tem inclinação de sentidos. Sua curiosidade, independência mental lhes dão 
superioridade, conforme o próprio narrador: “Capitu era Capitu, isto é uma criatura mui 
particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica 
também, Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força da repetição” (p. 52). 

A construção de Capitu se distancia das heroínas românticas idealizadas. Assim, na 
adolescência seus olhos são temas de construções apaixonadas, mas são também elementos 
elevadores de estranheza inexplicada, como ocorre no capítulo XXXII, Olhos de Ressaca, no 
qual tomamos conhecimento da ida de Bentinho à casa de Capitu para conferir a imagem de 
um nos olhos do outro ao olhá-la bem de perto e confirmar o real “olhos de cigana oblíqua e 
dissimulada”. Ao mirar os olhos da amada, o que encontrou foi um “fluido misterioso e 
energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira na praia, nos dias 
de ressaca”. Todavia, no capítulo CXXIII, também intitulado Olhos de Ressaca, outra 
descrição é feita do olhar de Capitu, que gera desconfiança, o que antes lhe atraía e prendia, 
agora dá indícios de adultério. “Os olhos de cigana oblíqua e dissimulada” descritos por José 
Dias formam a imagem de uma mulher interesseira e falsa, causando-lhe impressões de 
engano, com o raciocínio vedado pelo ciúme. 

A complexidade de Capitu vem da busca do cotidiano e de humanização que mais se 
aproxima das mulheres reais focalizando não o seu físico, mas o seu lado moralista, o que 
caracteriza o Realismo na tentativa de desmascarar as faces ocultas das ações humanas. 
Capitu é uma personagem dona da própria vontade. Ainda menina orienta os passos do 
companheiro nas decisões, opina, discute, conduz. Esposa e mãe, ela vai além do 
comportamento de uma jovem senhora do século XIX. 

Assim, Capitu é o modelo que luta contra a tradição. O tradicionalismo está na 
figura de Bentinho que tenta lutar contra a modernidade e sai como vencedor, visto que 
Capitu moderna é abortada. A multiplicidade interpretativa de Capitu talvez se deva à 
proximidade que o mito tem com o inconsciente coletivo em qualquer sociedade, pois possui 
profunda significação cultural. Capitu é um mito, um mito que difere das demais personagens 



 

 

aqui analisadas, por existir apenas numa realidade ficcional, fruto dos pensamentos doentios 
no imaginários de Bentinho. 

 
4 MADALENA: INSUBMISSÃO E HUMANIDADE  NA CONSTRUÇÃO FEMININA 

 
A personagem Madalena da obra São Bernardo, romance de Graciliano Ramos, 

possui características ligadas à segunda fase do Modernismo no Brasil. Os acontecidos na 
obra apontam para a denúncia social e o criticismo ao Brasil, mostrada através da vida de 
Paulo Honório, o protagonista e narrador, que torna-se proprietário da fazenda São Bernardo 
por meios ilícitos. 

Toda sua riqueza tomou conta de seus pensamentos de maneira que queria casar-se 
para “reproduzir” um herdeiro. Ele não vê um casal como uma relação homem/mulher, mas 
como se fossem macho e fêmea. E então, reproduzir filhos não é diferente de reproduzir 
animais. Procura uma mulher como quem está fazendo compras, até que conhece Madalena, a 
professora. Professora, para Paulo, era sinônimo de inteligência, estudo. Mas, por outro lado, 
simbolizava alguém que pudesse “ser mais” do que ele, e isso não lhe era agradável, embora 
achasse tudo isso uma bobagem. Mas acha que chamará a atenção de Madalena mostrando 
São Bernardo e lhe propõe casamento como quem propõe um negócio que iria lhe “garantir 
futuro”. Entretanto, Madalena era diferente. Não dava importância a bens materiais e por isso, 
a fazenda e suas demais posses não lhe eram atrativos suficientes para o casamento. Não 
obstante, Madalena aceita, e, ao casar-se, Paulo descobre que a moça é mais esclarecida do 
que se pensa. Madalena, além de inteligente e cheia de autonomia, não concorda com a 
exploração feita por seu esposo com os demais trabalhadores, como, por exemplo, as 
"privações" que a família de mestre Caetano vinha sofrendo. Outro caso foi o de seu Ribeiro, 
o Guarda livros da fazenda, o qual percebeu a boa instrução de Madalena e a convidou para 
trabalhar com ele, ressaltando ainda que ela poderia cuidar destes negócios quando ele 
morresse. 

Quando casada com Paulo Honório, Madalena não se mostra interesseira. Pelo 
contrário, dedica-se aos trabalhadores pobres do esposo que são tão maltratados, vistos como 
objetos. Madalena tinha idéias socialistas, o que significava uma barreira para a dominação do 
marido. Nas descrições ela aparece como alguém que não tem nenhuma harmonia com nada. 
Para Paulo Honório, ela tem um grande defeito: ser culta e bem instruída, e isso faz com que 
ele se sinta “menor” em relação à Madalena: 

 
-- Mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro 
Desanimei 
-- Ah! Faz artigos! 
-- Sim, muito instruída. Que negócio tem o senhor com ela! 
-- Eu sei lá! Tinha um projeto, mas a colaboração no Cruzeiro me esfriou. Julguei 
que fosse uma criatura sensata. (p. 85). 

 
O fazendeiro tentava habituar-se á Madalena, como se sentisse necessidade, 

contudo, é neste aspecto que a superioridade da esposa transparece visto que ele mesmo 
assume não conseguir enquadrar-se ao estilo de Madalena. Ela era além de Paulo Honório. 
Isso se acentua pelo fato de que Paulo era intrinsecamente ligado ao materialismo, enquanto 
que Madalena, não se importava com riquezas, ela era o ser, e ele, o ter.  

Madalena não era satisfeita com a vida que levava ao lado de Paulo Honório e por 
isso, deu a si um fim. Logo, Madalena, à qual Paulo tentara adaptar-se e não conseguira, bem 
como não chegou a sua meta de dominá-la, foi a única pessoa que Paulo não conseguiu fazer 
de objeto de uso. Madalena não se deixou dominar, impunha suas vontades e atividades, e 



 

 

também o ponto alto desta história, o suicídio, como forma de mostrar que não se deixaria 
vencer pelo domínio masculino. 

 
5. MACABÉA: O MITO DESCONTRUÍDO NO DISCURSO FEMININO 

 
Macabéa, uma nordestina que cedo perdeu os pais sendo criada por sua tia beata, 

como tantos outros, resolve tentar a vida numa cidade grande, Rio de Janeiro, na busca de 
melhores condições. Mas o que consegue é um quase insignificante emprego de datilógrafa, 
não sabe o sentido da vida nem quem realmente é, além de não ter importância para os poucos 
que a rodeiam. Criada em Alagoas, herda costumes fiéis que aprendera com a tia, a qual a 
queria deixá-la com boas maneiras. E mais do que isso, a moça tinha vergonha de si mesma, 
de se ver, se conhecer, tanto que não se olha no espelho por causa do pudor exagerado: “[...] 
trata-se de uma moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou 
por ser feia”? (p. 22). O narrador impõe a idéia de que a feiura da moça lhe dava vergonha, 
não precisamente ou só por pudor, mas por ser uma figura física sem fascínios. 

Além do físico, o psicológico de Macabéa é algo completamente indefinido por não 
se situar no mundo. Contudo, o que se deve ser percebido nisso, é uma moça que vive à 
margem da sociedade, por isso mesmo, ela não tem significado para si mesma: “[...] ela vive 
num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e 
expirando, inspirando e expirando. Na verdade [...] o seu viver é ralo” (p. 23). A personagem 
não tinha oportunidade de ter perspectivas, visto que a narrativa aponta sua vida e história 
como alguém que beira o parâmetro social sob o qual estamos situados além do conformismo 
com as coisas como são, o que nos leva mais uma vez a reflexão das mudanças que 
almejamos, todavia não ocorrem por causa da nossa comodidade. 

Macabéa era desligada do mundo, como não sabia o que significava e por pensar ser 
alguém fora dele. Sua única ligação com o mundo se dava pelo rádio-relógio que ouvia nas 
madrugadas: anúncios, hora certa e quase nada de músicas. É este rádio que intermedia sua 
construção de mundo, do seu mundo, era o que fazia com que ela quisesse mais conhecimento 
sobre determinadas coisas a fim de que sua vida deixasse por uns instantes de ser tão banal. 
Até que acontece seu encontro com o futuro namorado, Olímpico, encontro este ocorrido por 
meio do estereótipo que se faz do nordestino.  

Enfim estava cheia. Mesmo que isso não fosse do seu conhecimento, ela estava 
cheia, cheia de novos sentimentos e novas sensações que lhe dera uma razão na vida, uma 
circunstância, embora não soubesse verdadeiramente. 

A ambição fazia de Olímpico um homem de objetivos, diferente de Macabéa, que só 
vivia e pronto. Essa firmeza de Olímpico, e a falta de perspectiva de Macabéa vem afastá-los 
em seguida, até porque o rapaz não a valoriza, aliás, a moça não tem o que seja valorizado, 
algo que o agrade: “[...] Ela uma vez pediu a Olímpico que lhe telefonasse. Ele disse: -- 
Telefonar para ouvir tuas bobagens?” (p. 47). Macabéa era “um cabelo na sopa”, não 
agradava, era monótona, era sempre a mesma coisa, insuportável e sem respostas. Olímpico 
não se agradava dela. Por causa disso, Macabéa perde Olímpico para Glória, sua amiga. 
Agora, a donzela volta ao seu mundo de antes e sua ligação com o mundo volta a ser apenas o 
rádio-relógio. Porém, Glória, para compensar a perda do namorado, passa a conversar um 
pouco mais com ela e lhe propõe ir numa cartomante. 

Em sua visita a cartomante, Macabéa percebe em si uma possibilidade, uma 
perspectiva, algo que nunca teve nem sentiu. E desta vez a felicidade é excessiva, tornou-se 
“uma pessoa grávida do futuro”. Ansiando por seu glorioso destino, Macabéa sai da sala em 
busca deste. Mas destino promissor e vantajoso enfim lhe encontrou: Maca foi atropelada ao 
sair da casa da cartomante. 



 

 

Macabéa morre. Largada e sozinha como sempre fora, num local que mostra a sua 
vivência de sempre em péssimas condições. Nesta hora, Maca percebe que nunca fora feliz e 
que finalmente, tinha um destino. É o momento da obra marcado pela epifania da moça. É a 
hora da estrela. 

 
CONCLUSÃO 

 
Após todo este estudo realizado para a pesquisa com fins científicos, ressaltaremos 

alguns pontos deste trabalho considerados relevantes na sua constituição. Conforme Costa 
(2005) “[...] todo romance colocado numa estrutura nitidamente dialética, é feito de retalhos 
escolhidos da obsorção e destruição de outros textos”, o que nos implica dizer que as figuras 
femininas desses romances, são personagens criadas a partir de outras já existentes. 

Ao analisar o perfil de cada personagem feminina, constatamos a multiplicidade de 
discursos, semelhanças ou diferenças que acentuaram a marca do feminino no discurso 
literário. 

Assim, a mulher passiva que é Marília, a renúncia de Iracema, o orgulho de Capitu, 
a não submissão de Madalena e desconstrução num tom reflexivo feita em Macabéa, são 
peculiaridades enunciadas através da imagem simbólica resultantes das combinações de 
situações, ocorrências e personagens. 

Este estudo, portanto, possibilita uma abertura de interpretações acerca das 
personagens femininas, para a compreensão da identidade do universo feminino e suas 
representações. 
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Resumo 
 
Nosso trabalho pretende investigar as temáticas mais freqüentes na coletânea de narrativas 
populares recolhidas nos municípios de Luis Gomes e Pilões, municípios de abrangência da 
pesquisa “Memória, narrativa e identidade regional: um estudo sobre contadores de histórias 
do Alto Oeste potiguar”, identificando-as com elementos que revelam o modo de vida daquela 
comunidade, contribuindo para a compreensão da identidade coletiva do contador de 
histórias. Por meio da metodologia da história oral, realizamos entrevistas com os narradores 
com o objetivo de recolher as narrativas e perceber a relação que estas estabelecem com o 
universo desses indivíduos. Para a análise das narrativas apoiamo-nos em estudos sobre os 
conceitos de narrativa, e identidade e sobre o conto popular e sua relação com a comunidade 
que existem. Encontramos uma variedade de temas que compõem o universo literário destes 
narradores. Entre eles destacamos as histórias de lampião, histórias de encantamento, de 
pescador e o ciclo de narrativas de Jesus Cristo mais São Pedro andando pelo mundo. 
Acreditamos que as temáticas encontradas, correspondem ao modo de ser e de literariamente 
representar o mundo da coletividade na qual estão inseridos esses sujeitos.  
 
Palavras-chave: contadores de histórias; literatura popular; história oral. 
 
Introdução 
 

 Dentre as diversas manifestações da cultura popular, o conto popular pode ser 
destacado pela riqueza apresentada na construção de seus personagens, enredos e temáticas, 
que expressam literariamente o modo de ser compreender o mundo de uma determinada 
região. Vista, principalmente, como uma forma de entretenimento, a atividade de contar 
histórias é pode ter sua função ampliada se nos detivermos a analisar a função que estas 
histórias têm em sua comunidade.  

A característica principal deste tipo de literatura é que sua transmissão é oral, o que 
cria condições especiais no momento formulação deste texto: a interação entre narrador e seu 
público proporciona a interação direta do público que interage com a história, podendo 
interferir na sua formulação. O espaço no qual acontece esse momento de socialização 
também é um elemento que interfere no produto final deste texto. Narrar histórias, necessita 
de um ambiente propício para sua realização. Normalmente, esta atividade acontece nos 



 

 

terreiros das casas dos narradores, tornando o ambiente mais atrativo, uma vez que propicia o 
estabelecimento de laços afetivos com aqueles que participam daquele momento de interação 
coletiva. Por tudo isso, contar histórias é um ato de expressão artística que acontece em 
situações particulares e definidas em circunstâncias específicas (RONDELLI, 1993). Assim, 
estudar estas narrativas requer entendê-las como textos produzidos por uma sociedade em 
existência, num “fazer dentro da vida” (AYALA, 1989) o que nos direciona para não só para 
o registro dos textos narrados, mas para a reflexão sobre a análise do processo pelo qual são 
produzidos e inseridos no espaço da memória de seus narradores.  

Levando isso em consideração, realizamos na pesquisa “Memória, narrativa e 
identidade regional: um estudo sobre contadores de histórias do Alto Oeste potiguar” 
(RODRIGUES, 2007), uma análise das narrativas populares de dois contadores de histórias da 
região do Alto Oeste potiguar, a fim de investigar a relação que se estabelece entre memória, 
literatura e identidade regional, procurando identificar nestes textos como as manifestações 
culturais populares se relacionam com os elementos sócio-culturais da região. O recorte que 
fizemos dentro desta pesquisa, para o nosso plano de trabalho corresponde à identificação e 
análise das temáticas mais freqüentes na coletânea de narrativas populares dos dois 
contadores de histórias pesquisados, caracterizando-as como elementos que revelam o modo 
de vida da comunidade em que se inserem.   
 
Metodologia 
 

Para a realização de nosso trabalho, recorremos ao suporte metodológico da história 
oral, uma vez que esta, como nos diz Portelli (1997, p. 15), “mantendo o foco no indivíduo, 
permite, através de seu discurso, a análise das estruturas sociais e culturais”.  

A coleta dos relatos acontece por meio de entrevistas, com o objetivo de “captar a 
experiência efetiva dos narradores”. (QUEIROZ, 1991, p.5). Elas não foram direcionadas 
especificamente para a atividade de contador, mas sim, estruturadas de modo que se 
estabelecesse uma relação com o colaborador para que as narrativas pudessem fluir 
permeadas pelos contextos que as fizeram surgir e serem guardadas na memória. Assim, a 
história de vida - técnica na qual o indivíduo, ao relatar fatos de sua vida, traz consigo as 
experiências sociais que colaboraram na formação de sua identidade – nos foi útil para, ao 
buscar uma identidade individual, traçamos, conseqüentemente, uma possibilidade de análise 
de identidade coletiva, uma vez que a história de vida mostra o que sucede na “encruzilhada” 
da vida individual com a social de uma determinada pessoa. 

Dessa forma, ao investigamos as temáticas mais freqüentes das narrativas de nossos 
dois colaboradores, podemos analisá-las traçando paralelos com as histórias de vida, traçando 
assim a identidade de nosso contador e consequentemente a identidade coletiva da 
comunidade narrativa em que está inserido.  

Ao colocarmos em prática as etapas desenvolvidas pela pesquisa, recorremos 
inicialmente ao estudo e fichamento da bibliografia proposta pelo projeto. Vale mencionar, 
que os estudos referentes à bibliografia eram realizados em encontros semanais com os 
membros da pesquisa. 

Concomitantemente ao trabalho realizado com a bibliografia, colocamos em prática a 
1ª etapa da pesquisa, a identificação dos colaboradores – dois contadores de histórias 
pertencentes à região do Alto Oeste potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, 
selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos, tais como: reconhecimento pela 
comunidade narrativa em que estão inseridos. Em seguida, realizamos entrevistas com nossos 
colaboradores a fim de registrar os contos por eles narrados.  

Já na segunda etapa, partimos para transcrição das entrevistas. Logo após, realizamos 
a análise destas, investigando as temáticas mais freqüentes em suas narrativas. Para análise 



 

 

deste trabalho, foram utilizadas duas histórias, uma de cada contador, que representam o 
universo temático das histórias por eles narradas, e nos revelam elementos da cultura de cada 
comunidade e consequentemente constituem a identidade coletiva de cada contador. Além 
disso, traçamos paralelos entre ambos, mostrando que as histórias de vida de cada um se 
entrelaçam devido à cultura (nordestina) a qual estão inseridos. 

Como apoio teórico, utilizamos os estudos metodológicos da história oral (QUEIROZ 
(1991) e (PORTELLI, 1997) estudos sobre o conto popular como (RONDELLI, 1993); 
(LIMA, 1985); (XIDIEH, 1993) e (AYALA, 1989). 

E por último é relevante mencionar que foram desenvolvidos atividades acadêmicas ao 
longo da pesquisa, tais como: Apresentações de trabalho e publicações de artigos - 
Comunidades narrativas: perfil dos contadores de histórias do alto oeste potiguar (III Semana 
de Estudos, Teorias e Práticas Educativas/SETEPE promovida pelo Departamento de 
Educação em Pau dos Ferros-RN); Narrativas populares: quem são os contadores de histórias 
(VI Semana de estudos Lingüísticos e Literários de Pau dos Ferros/SELLP promovida pelo 
Departamento de Letras em pau dos Ferros-RN). Publicação de resumo - Conto popular: um 
estudo sobre os contadores de histórias (II Encontro Nacional Sobre Literatura Infanto-Juvenil 
e Ensino/ENLIJE promovido pela Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Unidade 
Acadêmica de Letras da UFCG em Campina Grande/PB). Participação em mesa-redonda - A 
relação do estudante de graduação em Letras com a pesquisa em Literatura (XIX Fórum 
Acadêmico de Letras/FALE promovido pela ANPGL e UFTM em Uberaba-MG). Realização 
de minicurso - Narrativas populares orais e literatura infanto-juvenil: a construção do herói 
nas estórias de trancoso e nos contos de fada (VI Semana de estudos Lingüísticos e Literários 
de Pau dos Ferros/SELLP promovida pelo Departamento de Letras em Pau dos Ferros - RN).     
 
Resultados e Discussão 
 

Como resultados da pesquisa, logo na primeira etapa, a busca pelos contadores de 
histórias da região do Alto Oeste potiguar fez o registro de oito pessoas. A partir das 
entrevistas, fizemos a seleção dos dois colaboradores a serem analisados, Observamos as 
características de cada contador, e elegemos critérios de escolha que se baseavam nas 
seguintes questões: que tipo de histórias gosta de narrar, que espaço acontece suas narrativas, 
a que público que se destina e principalmente qual o reconhecimento desses contadores dentro 
de suas comunidades. Dessa forma, escolhemos dois contadores que mais se encaixavam 
nesses critérios: Raimunda Bandeira, Luís Gomes/RN e Sebastião Bandeira, Pilões/RN. 
Para cada um foram agendadas duas entrevistas, com o intuito de registrar os contos narrados 
por eles, identificando assim as temáticas mais utilizadas em suas narrativas. 

As entrevistas realizadas com Raimunda Bandeira aconteceram respectivamente, 
dias 08 de março de 2008 e 18 de junho de 2008. Registramos nesses dois encontros, 
narrativas que possuem como temáticas o universo da magia e do encantamento. Isso é 
perceptível quando nossa colaboradora fala sobre reis e rainhas, alma penada e lendas como a 
da cobra gigante. Todos esses personagens se entrelaçam em histórias referentes a três pedras 
que circundam o lugar onde vive. 
  Uma característica bem marcante de D. Raimunda é o modo como narra suas histórias, 
encenando cada acontecimento, como se delas fosse uma personagem. O interessante a 
observar é que D. Raimunda gosta de contar suas histórias sempre fora da casa, debaixo de 
uma árvore que fica localizada no terreiro da frente, ambiente propício para ser o cenário da 
atividade de contar histórias, Ao falar de como esta atividade iniciou em sua vida, D. 
Raimunda lembra as grandes debulhas de feijão, acontecidas no passado, realizadas nos 
terreiros das casas por familiares e amigos, espantando assim, o tédio e o cansaço daqueles 
que trabalhavam horas a fio. Em nossas visitas ao sítio da narradora pudemos observar que, 



 

 

ainda hoje, D. Raimunda debulha o feijão por ela comprado e em seguida estende em uma 
lona para secar ao sol. Quando a relação entre a atividade e as histórias, Ayala (1989, p.263) 
reflete:  

Os cantos e os cantos, desenvolvidos em atividades de mutirão, além de 
auxiliarem na manutenção do ritmo do trabalho coletivo e de espantarem a 
fadiga e o tédio, encontram nessa situação um importante contexto para o 
desenvolvimento e a memorização dessa atividade cultural. 
 

Para representar o universo temático das narrativas de D. Raimunda, escolhemos a 
história da “Pedra Encantada”. Esta narrativa nos mostra o mundo em que nossa contadora 
vive. Um mundo mágico e encantado, em que a fé e a religião possuem uma relação íntima. 
Podemos perceber isso, quando observamos em sua residência a diversidade de imagens 
espalhadas pelas paredes e cantos da casa.  

 

 
 

 Figura 2 – Uma das pedras próximas ao Sítio de D. Raimunda, 
que serve de tema para as “lendas da pedra” 

 
D. Raimunda sempre enfatiza que nunca presenciou a lenda da pedra encantada, mas, 

em nenhum momento duvida de sua veracidade. Segundo ela, a pedra tem o formato de uma 
casa “rejuntada” (rebocada), com um “olho d’água” que nasce de sete em sete anos do seu 
interior. A descrição que ela faz é a seguinte: 
 

Ói, tanto você vai ver essa casa aí ou a de lá. Agora a de lá, de longe a gente 
diz: pia essa casa é rejuntada, num é caiada assim, não! Aí tem a marca da 
janela do outro tempo, que era um janelão assim, assim. É duas, uma assim 
e outra assim aí tem um olho d’água muito grande no pé da pedra 
(RODRIGUES, 2007) 
 

Podemos perceber ao falar do surgimento do “olho d’água”, de sete em sete anos, a 
simbologia mística do número sete. O número sete para uma grande parte das culturas, é 
considerado como mágico e transformador, ou seja, perfeito. Temos na tradição cristã a 
criação do mundo em sete dias, como sinônimo da perfeição divina.  

Na narrativa, a pedra foi encantada quando enterraram debaixo de sua estrutura uma 
moça muito boa e pura (virgem), que pertencia a uma família nobre. Para desencantá-la, 
teriam que jogar uma pedra em seu interior, quando as portas da “casa” estivessem abertas. 
Dessa forma, a casa se desmancharia em ouro e a moça que lá vive seria libertada. Para isso, 
ressalta D. Raimunda, precisa ter um bom coração, abençoado por Deus. Em seus relatos, diz 

Figura 1 - D. Raimunda, 
interpretando a lenda da        
Pedra Encantada 



 

 

que devido aos pecados existentes no mundo, ninguém tem o privilégio de ver a moça 
encantada. “Mas vocês é porque são novinhos, viu? Mas o povo do outro tempo tem o que 
contar e tem uma coisa, não tinha pecado que tem hoje, tá vendo?” (RODRIGUES, 2007). 
Segundo Xidieh (1993): 

 
Nas estórias, nas lendas e nas novelas, os personagens são incisivamente 
desenhados e seus atos bitolados por papéis imutáveis ou relativamente 
invariáveis. Há os personagens sérios e corretos, bons e virtuosos, com 
conduta inflexível sempre no caminho do bem e da justiça. (p.108) 
 

Percebemos assim, que características do “herói”, como a pureza, seria um fator 
determinante para desencantar a moça da pedra, pois somente um homem de coração puro 
teria o mérito de ganhar a moça da pedra e toda sua fortuna.  

É possível perceber ainda em suas narrativas, um grande mistério, pois segundo ela, 
tem algumas histórias que não pode contar de forma parecer guardar um grande segredo.  

 
Pesquisadora: A senhora disse que o povo antigo via alma penada, e a 
senhora, já viu?(...)  
D. Raimunda: Só vi uma vez, e foi porque eu olhei pra trás, oia, eu vou dá 
conselho a vocês, quando vocês for andar de noite num olhe pra trás que se 
assombra, é...olhando assim... 
Pesquisadora: Porque olhar pra trás?  
D. Raimunda: Porque se assombra, porque eu pelo menos me assombrei aí 
quando eu olhei pra trás, oh mia fia, inda hoje eu num acho bom falar nisso 
(...) (RODRIGUES, 2007) 
 

Observamos também na história da pedra encantada, a ênfase de D. Raimunda ao 
mencionar que o homem que fosse desencantar a moça, teria que guardar em seu coração tudo 
que presenciara sobre a pedra encantada, senão, a pessoa teria um fim trágico, a morte. Dessa 
forma, as outras histórias por ela narradas, registradas na entrevista, se caracterizam pelo 
misticismo e encantamento. Todo o mistério resultante do entrelaçamento desses dois 
elementos nos revela a beleza de suas narrativas e está presente em sua vida..    

As entrevistas realizadas com Sebastião Bandeira aconteceram respectivamente nos 
dias 03 e 04 de junho de 2008. Nas duas entrevistas podemos perceber a variedade de seu 
repertório. São histórias do ciclo São Pedro mais Jesus andando pelo mundo, fábulas de 
animais, de pescador, de caçador, entre outras. São temáticas baseadas na história de vida de 
nosso colaborador. Segundo seu relato, Seu Sebastião além de ter sido pescador, em sua 
infância, trabalhava para o pai caçando Tijuaçu, pra vender a carne e o couro. Além disso, da 
mesma forma que D. Raimunda, Seu Sebastião memorizou muitas de suas histórias nas 
debulhas de feijão. Hoje, trabalha fabricando e remendando redes de pesca. Sobre sua 
atividade de contador, ele nos diz: 
 

S. Sebastião: Essas história são história que véio inventa. Eu peguei essas 
coisas na debulha de feijão. Porque antigamente, nóis ia debuiar feijão. A 
gente tirava aquele mundo de feijão e na boca da noite, aquela população se 
juntava, avizinhança todinha e passava a noite tomando cachaça, tomando 
café, assando carne, fazendo lanche e no outro dia era um mundo de feijão 
dibuiado. Aí, pra passar a noite, os véi pegava a contar história, um contava 
uma, o outro contava outra e aqueles mais danado ia decorando, né? Eu 
aprendi na pescaria também (RODRIGUES, 2007).  

 



 

 

Seu Sebastião sempre ressalta que tempo bom é o de hoje, onde as dificuldades são 
bem menores. Isso se deve a infância sofrida, em que era como diz “cativo” de seu pai. Em 
vários relatos de sua vida no mostra a intolerância de seu pai, que o colocava para trabalhar e 
ficava com todo seu dinheiro, sem lhe dar nada. Lamenta não saber ler e escrever, pois admira 
muito quem é letrado. Uma de suas filhas é professora, de quem tem muito orgulho, devido ao 
esforço que fez para que a filha estudasse e chegasse a realizar o seu sonho. 

Uma característica típica de Seu Sebastião é maneira como encara a vida, de uma 
forma bem extrovertida. Para tudo seu Sebastião tem uma piada ou uma anedota. Dessa 
forma, podemos adiantar que as narrativas de Seu Sebastião são marcadas pelo humor.  

 

 
 

Figura 2 - Seu Sebastião Bandeira, em sua casa, no município de Pilões. Sentado em sua cadeira, recebe 
os amigos e crianças que chegam para ouvir suas histórias. 

 
Para representar o universo das temáticas de seu Sebastião, escolhemos o conto de São 

Pedro andando pelo mundo, o qual nos revela um período de muito sofrimento em sua vida, a 
seca de 1932, acontecimento que também foi vivenciado por D. Raimunda. 

São Pedro volta para o mundo a pedido de Jesus, que lhe dá o prazo de três dias para 
retornar ao céu. Ao chegar, Pedro presencia toda a fartura proveniente de um inverno 
duradouro, e ao invés de passar três dias, passa três meses.  

 
(...) Aí Jesus foi falando, dando explicação e coisa e foi disse: oia Pedro vá 
pode ir, aí deixa pra vim na véspera de São Pedro, aí que é uma coisa muito, 
uma comemoração muito boa, né? (...) Olha, tinha havido um inverno muito 
bom, quando chegou era muita carne na fogueira, muita pamonha, muita 
canjica, muita bebida e muita farra, e muitos amigos e quanto, coisa muito 
boa, aí foi que ele participou de tudo, depois do forrozão, aí lá vai ele pro 
forró, aí foi, foi, e quando foi depois aja amigo e aja convidarem ele e aja 
ele interter e correger terra, e lá vai, lá vai, lá vai, sei que se interteu dum 
jeito que passou três meses(...) (RODRIGUES, 2007). 

 
 Como podemos o observar, o conto nos releva o universo do sertanejo, do Seu 
Sebastião, que para desfrutar de uma vida digna, necessita de um inverno bom em sua região, 
para poder plantar, pescar e criar gado, ou seja, sobreviver. A representação de um mundo 
farto está ligada à fartura promovida por um ano de boas chuvas. Os produtos que indicam 



 

 

riqueza são representados pela culinária e festas da região: pamonha, carne assada, festa 
junina, forró. 

Ao voltar, Jesus recebe Pedro decepcionado, mas, o perdoa. Em seguida, pergunta a 
Pedro se a população do mundo (nordestina) fala muito sobre ele, só que a resposta foi 
negativa. Jesus, triste com a indiferença da população em relação a ele, manda no ano 
seguinte uma seca arrasadora, que nas palavras de Seu Sebastião é bem enfatizada. 
 

(...) Quando num quando, Jesus deu um ano bom de inverno, o outro ano 
largou uma seca, que fez seca, que até o bebedouro do gado secou. O gado 
hurrava com sede, os meninos choravam com fome, o povo se lastimava, 
tudo com as mãos postas, pedindo a Deus um socorro, até que nem que 
fosse uma enchuvada, pos açudes tomarem água, porque se não morriam os 
bichos tudinho de sede e o povo de fome, porque não tinha o recurso, aí 
disse que era o chororo maior do mundo (...) (RODRIGUES, 2007) 

 
 A pedido de Jesus, São Pedro volta novamente ao mundo para saber como andava a 
população. No dia seguinte Pedro já estava no céu clamando a piedade de Jesus. Podemos 
perceber neste conto a figura de um Deus cruel e vingativo, que não admite que seus filhos 
lhe desobedeçam. Dessa forma, a seca seria para esta população um castigo de Deus.  
 No ano seguinte, São Pedro volta novamente ao mundo a pedido de Jesus para saber 
como estava a população depois da seca (castigo) que enviara. Ao chegar, São Pedro se 
defrontou com o mesmo cenário de fartura que presenciara da primeira vez. Tudo era festa. Só 
que desta vez, qualquer benfeitoria as pessoas agradeciam “Deus lhe pague”. Pedro, 
preocupado volta para o céu informar a Jesus.  
 

(...) aí quando ele chegou lá que voltou, aí Jesus disse, Pedro, como vai lá 
nosso mundo? Ele disse, Senhor, pra mim vai tão bom que o senhor nem 
avaleia cê sabe que eu sai de lá num possuía nada, e já tenho uma rua. Sua 
mesmo Pedro? Ele disse: eu fiz questão de perguntar a toda a população e 
todo mundo disse que a rua era minha. E é Pedro? É. Agora o senhor tá 
meio desmantelado. Aí ele disse: porque Pedro? O senhor deve tanto lá que 
num tem mais condição de pagar (...) porque é que toda reza, toda cura, toda 
caridade que a pessoa faz, todo mundo só é Deus lhe pague, Deus lhe 
pague, tem tanta conta que não dá mais condição de o senhor pagar, mais 
nunca! (RODRIGUES, 2007) 

 
Percebemos neste trecho, o tom humorístico, característico das narrativas de Seu 

Sebastião, que nos revela o arrependimento da população de uma forma bem engraçada, 
“Deus lhe pague”. A figura de Pedro é retratada como dona de um humor irreverente, que 
subverte a autoridade do poder superior (Jesus), ridicularizando-o no fim da história. Xidieh 
(1993) classifica essa formulação da narrativa, como um exemplo da familiaridade com a qual 
o nosso povo trata os símbolos sagrados, ultrapassando os limites do respeito e da devoção. 
  Outro aspecto importante a ser mencionado, é a concepção que muitos de nós temos 
em relação à figura de Jesus, como sendo a mesma pessoa de Deus. Sendo assim, como 
podemos observar em seus relatos, não existiria a Santa Trindade, proposta pelo catolicismo: 
Pai, Filho e Espírito Santo. Pois as três pessoas seriam Jesus. 

Sendo assim, podemos perceber nas entrelinhas do conto narrado por Seu Sebastião, 
todo o sofrimento por ele vivenciado na seca. Mas, vale ressaltar, que esse sofrimento ao qual 
se refere, não foi só dele, e sim de toda a comunidade em que está inserido. Observamos 
também as concepções religiosas de nosso contador, que podem ser observadas, tanto em seus 
relatos, como em cada canto da parede e da casa, como a imagem de santos devotados.  
 



 

 

Conclusões 
 

Dentro do objetivo de nosso plano de trabalho - investigar as temáticas mais 
freqüentes nas narrativas de dois contadores de histórias pertencentes ao Alto Oeste potiguar, 
foi possível observar, a variedade de temáticas abordadas por eles. Mas, vale ressaltar, que 
cada contador tem seu universo específico. No caso de D. Raimunda, as histórias tematizam o 
místico, dando ênfase à narrativas de encantamento. Já nas narrativas contadas por Seu 
Sebastião, as temáticas estão voltadas para os elementos pertencentes ao seu cotidiano e suas 
atividades de pescador e caçador e até nas narrativas com estruturas mais definidas, como as 
histórias de São Pedro mais Jesus andando pelo mundo, temos o aparecimento de elementos 
ligados ao cotidiano de sua comunidade.  

Sendo assim, percebemos que as histórias registradas durante a pesquisa revelam 
aspectos da vida desses dois contadores, indo mais além, aspectos da vida da comunidade em 
que estão inseridos. Permeiam as narrativas de ambos os contadores, os acontecimentos das 
diversas secas acontecidas na região. A de 1932, é especialmente relatada por eles nas 
histórias, serve de pretexto ou de cenário para o desenrolar do enredo. O sofrimento 
vivenciado pelos narradores na seca é um componente de identificação destes nas narrativas 
que contam.  
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Resumo 
 
Nesse trabalho, investigamos a utilização de elementos não-verbais em editoriais de jornais e revistas 
de informação, mostrando a importância desses elementos para a consolidação do propósito 
comunicativo desses textos, isto é, o de emitir uma opinião sobre determinados assuntos de grande 
repercussão no momento, buscando aceitação dessa idéia por parte do leitor. Partimos da concepção 
de que todo gênero é multimodal, ou seja, todo gênero traz em sua composição signos lingüísticos e 
não-lingüísticos, como imagens, legendas, fonte variada, disposição visual etc. Nosso corpus de 
análise engloba um total de sessenta editoriais das revistas Veja e Época dos jornais Folha de São 
Paulo, Folha de Pernambuco e Jornal do Commércio. Os dados revelam que os recursos visuais, 
como imagem e cores, aparecem de forma marcante nos editoriais das revistas, mas estão ausentes nos 
editoriais dos jornais – o que reafirma o caráter sóbrio do editorial jornalístico. Já os recursos de 
diagramação e os recursos de visualidade da escrita (fonte variada, olho, letra capitular etc.) têm 
inegável participação nos editoriais de ambos os suportes, ajudando a construir os significados nesses 
textos. Assim, concluímos que uma leitura satisfatória desses editoriais, e de qualquer texto, só pode 
ocorrer se considerarmos os elementos não-lingüísticos que os compõem, o que faz com que 
exploremos a composição deste gênero em toda a sua complexidade.  
 
Palavras-chave: gêneros textuais; multimodalidade discursiva; construção de sentidos. 
 
Introdução 1 

 
Algo que tem ganhado muito destaque nos atuais estudos sobre os gêneros textuais são as 

discussões acerca da multimodalidade discursiva. O modo como os vários modos semióticos são 
utilizados para compor determinado gênero é um tema cada vez mais abordado pelos pesquisadores 
dos estudos sobre os gêneros, sobre a semiótica social e sobre a Lingüística Textual. Como suporte 
teórico de nossa pesquisa, utilizamos estudos acerca dos gêneros textuais, do gênero editorial e da 
multimodalidade discursiva, representados pelos autores Marcuschi (2003, 2005), Souza (2006), 
Dionísio, (2005a, 2005b) e Kress & Van Leeuwen (1996, 2006). 

Os gêneros textuais são compreendidos por Marcuschi (2003, 2005) como categorias que se 
definem muito mais por sua funcionalidade, ou seja, como atividades sócio-interacionais, do que pela 
sua forma composicional. O autor chama a atenção para o fato de os gêneros serem instrumentos 
comunicativos maleáveis de que o ser humano se apropria para agir socialmente. Não devemos, pois, 
conceber gêneros “como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas 
culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, temos de ver 
os gêneros como entidades dinâmicas” (MARCUSCHI, 2005, p. 18 – grifos do autor).  

Ao falar sobre gêneros de hoje, o autor aponta como característica marcante dos novos 
textos, “a maior integração entre os vários tipos de semiose: signos verbais, sons, imagens e formas 
                                                 
 



 

 

em movimento” (MARCUSCHI, 2003, p. 21). Observa-se o uso cada vez mais prevalecente de 
elementos visuais nos textos contemporâneos. Isso é reflexo de um mundo cada vez mais cheio de 
imagens. Esse aspecto inerente a todos os gêneros textuais, mas que se percebe mais notadamente nos 
gêneros emergentes, é conhecido por multimodalidade discursiva, a qual focalizaremos adiante. Antes, 
porém, falemos brevemente do gênero editorial, fazendo referência às pesquisas de Souza (2006). A 
autora define o editorial como “um gênero específico usado pelos jornais e revistas para persuadir seus 
leitores a verem os fatos do modo como a instituição jornalística considera adequado, organizando sua 
estrutura argumentativa de acordo com essa intenção” (SOUZA, p. 65). Assim sendo, o propósito 
comunicativo do editorial é o de opinar sobre determinados assuntos, de forma a fazer com que o seu 
leitor passe a compartilhar da mesma opinião. 

No que se refere à multimodalidade, são representativos os estudos de Dionísio (2005a). 
Segundo a autora, “referimo-nos à multimodalidade discursiva como traço constitutivo a todos os 
gêneros textuais escritos e orais. Consequentemente, recursos visuais e verbais precisam ser vistos 
como um todo, no processamento dos gêneros textuais” (DIONÍSIO, 2005a, p. 178). Os recursos 
visuais unem-se aos elementos lingüísticos não apenas para ilustrar o que é dito pelo texto verbal, mas 
para criar novos sentidos. Dionísio (2005a, p. 195) defende que “todos os elementos visuais e suas 
disposições nos textos podem ser analisados, uma vez que desempenham um trabalho persuasivo”.  

Também Kress e van Leeuwen (2006), ao discutirem o papel dos elementos visuais na 
composição de um texto escrito, destacam o caráter ideológico que tais elementos encerram. De 
acordo com esses autores: 

 
As estruturas visuais não simplesmente reproduzem as estruturas da realidade. Pelo contrário, 
elas produzem imagens da realidade que está vinculada aos interesses das instituições sociais 
no interior das quais as imagens são produzidas, circuladas e lidas. Elas são ideológicas. 
(KRESS & van LEEUWEN, 2006, p. 47) 

 
Dessa forma, as estruturas visuais não devem ser encaradas de maneira displicente ou até 

mesmo inocente, como se elas significassem apenas elementos alegóricos ou ilustrativos. Elas devem 
ser analisadas racionalmente de uma forma a considerar sua dimensão sócio-ideológica. É nesse 
sentido que Kress e van Leeuwen (1996, 2006) propõem uma teoria de análise de elementos visuais: a 
Gramática Visual, que encara as imagens como estruturas sintáticas que podem ser examinadas assim 
como a linguagem. Dentre os conceitos apresentados na Gramática Visual, podemos citar os 
Processos Narrativos e os Processos Conceituais. Os primeiros representam participantes ligados por 
vetores que indicam ações. Os principais tipos de processos narrativos são: os processos de ação, que 
envolvem geralmente um Ator praticando uma ação sobre uma Meta; e os processos de reação, que 
envolvem um Reagente que pratica a ação de olhar para um Fenômeno. Já os Processos Conceituais 
ocorrem quando não há vetores e os participantes são apresentados de maneira estática e atemporal. 
Os modelos conceituais classificam, estruturam ou dão significado, podendo ser, portanto, 
classificatórios, analíticos ou semânticos. 

Outro elemento discutido por Kress & van Leeuwen (1996, p. 183) é a composição do todo, 
ou seja, o modo como os elementos visuais se relacionam e o modo como se integram para formar um 
todo significativo. Para os autores, há três princípios da composição, os quais são interrelacionados: o 
valor informativo, que corresponde ao valor específico assumido pelos elementos visuais de acordo 
com sua localização na página; a saliência, que se refere ao modo como os participantes são dispostos 
para criar uma hierarquia de importância entre eles; e a estruturação, entendida como a presença de 
elementos que formam linhas divisórias entre os participantes. 

O reconhecimento do valor semântico atribuído aos elementos visuais nos leva também a 
discutir o tratamento que é lhes dado na sala de aula. Sabemos que muitos professores acabam 
negligenciando a importância dos recursos não-lingüísticos nas composições textuais, o que acaba por 
formar alunos analfabetos em relação à leitura de imagens. O letramento deve, portanto, estrapolar a 
simples aquisição das habilidades de leitura e escrita e abranger os diferentes tipos de representação da 



 

 

informação, formando pessoas capazes de “atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltilas fontes 
de linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de 
linguagem (DIONÍSIO, 2005b, p. 159). 

Nesse trabalho, pretendemos investigar a utilização de elementos não-verbais em editoriais 
de revistas e jornais de informação, mostrando a importância destes para a consolidação de seu 
propósito comunicativo. Essa análise, de caráter qualitativo e quantitativo, nos induz à criação de um 
perfil multimodal dos editoriais examinados. A partir deste perfil pretendemos apresentar estes 
resultados a professores de línguas do ensino fundamental e médio com o intuito de fazer ver que a 
significação dos textos opinativos não está confinada apenas na escrita.  

 
Metodologia 

 
Os trabalhos desta pesquisa iniciaram-se com as atividades de leitura, fichamento e discussão 

das teorias que embasam nossas análises. Para o estudo dos textos utilizamos apresentação de 
seminários e debates. Essas discussões ocorriam nas reuniões com o grupo de pesquisa, nas quais cada 
componente era responsável por um tema e tinha a incumbência de expô-lo para os demais. 

Concomitantemente às leituras e discussões dos textos, ocorreu também a preparação dos 
dados para análise. No que se refere aos dados específicos desse subprojeto, foram armazenados 
eletronicamente em CDs, pen drives e em disco rígido 60 editoriais de revistas e jornais de circulação 
nacional e regional. Os dados incluem doze editoriais da Época, doze da Veja, doze da Folha de São 
Paulo, doze da Folha de Pernambuco e doze do Jornal do Commércio. 

Após verificarmos detalhadamente cada um dos editoriais constitutivos do corpus, pudemos 
classificar os tipos de aspectos multimodais utilizados em suas composições. Foram identificados 
quinze aspectos multimodais, os quais dividimos em três categorias de análise: os recursos visuais, 
que englobam imagem, legenda e cores; os recursos de diagramação, que englobam a distribuição do 
texto em uma coluna, duas colunas ou três ou mais colunas, a presença de estratégias de estruturação 
entre parágrafos e a presença de marcação do parágrafo; e os recursos de visualidade da escrita, que 
englobam aspectos como título da sessão, título do editorial, fonte variada, letra capitular, olho, 
assinatura e identificação funcional.  

Seguiu-se a quantificação dos dados obtidos em tabelas e gráficos para posterior 
interpretação e que serviriam de subsídio para a criação de um perfil dos aspectos multimodais 
presentes nos editoriais analisados. Os gráficos e tabelas foram elaborados considerando as 
ocorrências nos 60 editoriais analisados de cada um dos aspectos multimodais divididos em suas 
categorias de análise. Quanto aos gráficos, achou-se conveniente, além de elaborarmos gráficos 
envolvendo os 60 editoriais que formam o corpus, criarmos também gráficos específicos para os 
editoriais das revistas, e outros contemplando somente os editoriais dos jornais, por considerarmos 
esses dois tipos de editoriais muito diversos entre si. Um exemplo dessa diversidade é o fato de não 
terem sido encontrados nenhum recurso visual nos editoriais dos jornais. 

Como próximo passo, ocorreu a análise interpretativa dos resultados obtidos à luz dos 
estudos da multimodalidade discursiva, dando especial consideração aos conceitos desenvolvidos por 
Kress & van Leeuwen (1996, 2006) em sua Gramática Visual. Os dados foram analisados, num 
primeiro nível, de uma maneira global, ou seja, considerando a presença dos aspectos multimodais nos 
diversos suportes, de modo que se pudesse traçar um perfil multimodal de cada um dos veículos 
investigados. As análises se deram também, em um nível mais exclusivo, dissecando cada um dos 
editoriais em particular, tentando determinar de que forma os aspectos multimodais que os compõem 
corroboram na construção do sentido global desses textos.  

Na próxima sessão, serão apresentados, de forma integral os resultados obtidos a partir da 
análise no nível global. Já quanto ao nível mais detalhado, em virtude do espaço disponível, serão 
apresentadas análises e discussões a respeito de apenas um editorial da revista Época. 
 



 

 

 
Resultados e Discussão 

 
Comecemos com uma análise mais global dos aspectos multimodais encontrados nos 

editoriais de revistas e jornais que compõem o corpus. Primeiramente, foquemos nos recursos visuais, 
a partir das informações apresentadas no quadro abaixo. O traço (-) indica a ausência de dados. 

 
Quadro 1 – Quantificação dos recursos visuais 

Editoriais de revistas e Jornais de Informação 
RECURSOS 
  Veja. Época 

Folha de   São 
Paulo 

Jornal do 
Commércio 

Folha de 
Pernambuco 

Imagem 12 12 - - - 
Legenda 12 12 - - - 
Cores 12 12 - - - 
 

Portanto, podemos perceber a presença de três diferentes recursos visuais nos editorias 
analisados, a imagem, a legenda e o uso de cores, porém o uso desses aspectos é exclusivo dos 
editoriais das revistas. Todos os editoriais (100%) da Época e da Veja apresentam imagem, legenda e 
cores, o que demonstra o altíssimo grau de informatividade visual desses textos. De maneira oposta, 
não foi encontrado nenhum recurso visual em nenhum editorial dos jornais Folha de São Paulo, 
Jornal do Commércio e Folha de Pernambuco. Isso nos leva a apontar os editoriais jornalísticos como 
pouco informativos, visualmente falando. Essa característica parece ser inerente aos editoriais ditos 
padrões, os quais, segundo Souza (2006), são típicos dos jornais. Esses tipos de editoriais se 
distinguem por manterem um caráter sóbrio, tentando, assim, transmitir uma idéia de seriedade e 
credibilidade. 

Analisemos agora os aspectos multimodais dispostos na categoria de recursos de 
diagramação, os quais estão relacionados à apresentação do texto verbal e à como ele está disposto na 
página. A partir do quadro abaixo e dos gráficos elaborados a partir dele, temos um panorama de 
como se dá a ocorrência dos recursos diagramacionais nos editoriais examinados. O quadro expõe a 
quantidade de editoriais de cada suporte em que foi encontrado cada um dos recursos de diagramação. 
No gráfico, essa noção é apresentada em termos percentuais. 

 
Quadro 2 – Quantificação dos dados de diagramação 

Revistas e Jornais de Informação 
RECURSO 
  Veja. Época 

Folha de      
São Paulo 

Jornal do 
Commércio 

Folha de 
Pernambuco 

Coluna única 12 09 - - - 
2 colunas - 03 12 12 - 
3 ou mais colunas - - - - 12 
Estratégia de 
estruturação entre 
parágrafos - 09 - - - 
Marcação do 
parágrafo 12 12 12 12 12 
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Gráfico 1 – Ocorrências de recursos de diagramação em editoriais de revistas e jornais informativos. 

 
Como pode ser visto, a apresentação do texto verbal em coluna única é um aspecto mais 

freqüente nas revistas. Já com relação aos jornais, é mais comum nos depararmos com o texto disposto 
em duas ou mais colunas. Como o quadro indica, em relação à disposição do texto em colunas, foi 
maior a ocorrência de editoriais que apresentam duas colunas (45% dos editoriais). Podemos notar 
ainda que o recurso estruturação entre parágrafos teve pouca ocorrência (apenas 15%). Na verdade, 
esse aspecto foi encontrado apenas em alguns editoriais da revista Época. Já com relação à marcação 
do parágrafo, foi observado que todos os editoriais analisados utilizam esse recurso. 

A categoria de análise a ser enfocada agora é a dos recursos de visualidade na escrita. O 
quadro e o gráfico a seguir mostram como se dá a ocorrência desses recursos nos editoriais que 
constituem o nosso corpus de estudo, sendo que no quadro as informações são expressas em termos 
de quantidade, enquanto no gráfico, essa apresentação se dá em termos percentuais. 

 
Quadro 3 – Quantificação dos recursos de visualidade da escrita. 

Revistas e Jornais de Informação 
RECURSOS 
  Veja. Época 

Folha de    
São Paulo 

Jornal do 
Commércio 

Folha de 
Pernambuco 

Título da sessão 12 12 12 - 12 
Título do editorial 12 12 12 12 12 
Fonte variada 12 12 12 12 12 
Letra capitular - 09 12 12 - 
Olho - - - 12 - 
Assinatura 
personalizada - 12 - - - 
Identificação funcional 12 - - - - 

80%

100% 100%

55%

20% 20%20%

Título da sessão

Título do editorial

Fonte variada

Letra capitular

Olho

Assinatura personalizada

Identificação funcional

 
Gráfico 2 – Ocorrências de recursos de visualidade da escrita em editoriais de revistas e 

jornais informativos 



 

 

Foi observado que apenas os editoriais do Jornal do Commércio não apresentam o título da 
sessão. Já com relação ao título do editorial, todos, sem exceção, trazem esse aspecto em suas 
composições. Outro recurso comum a cem por cento dos textos analisados é a fonte variada. Percebe-
se ainda que quase metade dos editoriais investigados apresenta letra capitular. Com uma freqüência 
menor, podem ainda ser encontrados os recursos olho, assinatura personalizada e identificação 
funcional, com ocorrência de 20% cada. Segundo mostrado no quadro 3, o único suporte que 
apresenta olho é o Jornal do Commércio, do mesmo modo que a identificação funcional é um recurso 
exclusivo dos editoriais da Veja e a presença da assinatura personalizada só pode ser encontrada nos 
editoriais da Época. 

A investigação dos editoriais demonstrou uma grande variação no uso dos aspectos 
multimodais de um veículo para outro. Tal variação pode ser percebida inclusive entre editoriais de 
um mesmo suporte. Este é o caso, por exemplo, da revista Época, que contém nove editoriais cujo 
texto vem escrito em coluna única e três cujo texto se apresenta em duas colunas, além disso, apenas 
nove dos doze editoriais dessa revista apresentam estratégia de estruturação entre parágrafos. Essa 
diversidade entre os textos examinados nos chama atenção para o caráter maleável e fluido do gênero 
editorial, o que está de acordo com a posição que Marcuchi (2005, p. 18) toma ao “ver os gêneros 
como entidades dinâmicas”. 

Passando de um nível global para uma análise mais detalhada, podemos vislumbrar em que 
sentido os aspectos multimodais participam da composição do significado global dos editoriais 
examinados. A seguir, apresentamos a análise de um editorial da Época como forma de ilustração da 
análise efetuada com os dados constitutivos de nosso corpus. 

 

 
 

                      Figura 1 – Editoriais da Época e da Veja. 
 
Ao examinarmos o editorial da Época, vemos que o título da sessão, com o nome de “Carta 

do editor”, vem na parte superior da página, centralizado, com letras de forma brancas sobre um 
retângulo vermelho que lembra o logotipo da Época. O título do editorial, o qual é “Insegurança para 
todos”, aparece em destaque de saliência logo acima do texto, centralizado, com letras pretas 
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grandes.A Época tem, conforme o observado, a característica ter seu editorial assinado por uma 
pessoa que representa a opinião de toda a instituição. A assinatura aparece abaixo do texto no lado 
direito da página, tendo, portanto, segundo a classificação de Kress e van Leeuwen (2006), o valor 
informativo de real e novo (porque não é comum que editoriais sejam assinados e especial o editorial 
jornalístico). Além disso, vem com os nomes do editor e do cargo que ocupa na redação da revista 
escritos com letra de forma, tendo o nome do editor uma fonte um pouco maior. A assinatura é uma 
forma de dar credibilidade à opinião que está sendo apresentada no editorial. O texto se apresenta em 
coluna simples e vem posicionado no lado direito da página, tendo, portanto, status de informação 
Nova segundo as idéias de Kress e van Leeuwen (2006). Outras características desse editorial são a 
presença de uma letra capitular que chama a atenção do leitor para o início do texto e o fato de os 
parágrafos apresentarem entre si, como estratégia de estruturação, uma “bolinha” vermelha, cor que 
identifica a revista.  

 A imagem vem posta no lado esquerdo da página, tendendo para o meio e invadindo o 
espaço do texto. Desse modo, a imagem recebe valor informativo de Dado, mas também adquire 
destaque de significação com o adentramento. No editorial abaixo, o olhar do leitor é de imediato 
dirigido para a fotografia, por ela ocupar parcialmente o centro da página, numa leitura de cima para 
baixo. Assim sendo, o sentido transmitido pela foto ganha muita importância para o significado total 
do texto que trata da perplexidade da classe média diante da violência. A imagem representa, seguindo 
as teorias de análise de imagens de Kress e van Leeuwen (2006), um processo de reação, ou seja, 
retrata a reação de perturbação da cantora Vanessa Camargo, que assume o papel de Reagente, 
olhando para um buraco de bala feito no vidro de seu carro, que representa o Fênomeno. Através da 
reação da personalidade indubitavelmente reconhecida como pertencente às classes mais favorecidas 
diante de um ato de violência, a imagem alcança o objetivo comunicativo de transmitir a idéia de 
inquietação perante a insegurança que atinge não só as pessoas pobres, mas a sociedade em geral. 

Percebemos, assim, que o elemento visual dialoga perfeitamente com o assunto tratado no 
texto, já que apresenta alguém famoso incluído entre as vítimas da violência urbana, como explica a 
legenda logo abaixo da fotografia. Outro ponto relevante é o posicionamento da imagem no lado 
esquerdo da página, numa leitura horizontal, ganhando valor de informação Dada, já que todos nós 
conhecemos a personalidade retratada nela: a cantora Vanessa Camargo. Observa-se, desse modo, a 
carga ideológica que a imagem assume, corroborando de forma determinante para o sentido global da 
composição. Encarar, pois, a imagem e outros elementos visuais como simples elementos 
indumentários, que servem apenas para ilustrar o texto e enfeitar a página, significa fazer uma leitura 
deficiente, ou no mínimo incompleta. 
 
Conclusões 

 
A investigação do corpus revela a inegável participação dos elementos não-verbais na 

criação de significados em editoriais de revistas e jornais de informação. É possível identificar, nos 
editoriais analisados, a utilização de recursos visuais, como imagens, cores e legenda; de recursos de 
diagramação, como distribuição do texto em uma, duas ou mais colunas, estratégias de estruturação 
entre parágrafos e marcação do parágrafo; e de recursos de visualidade na escrita, como título da 
sessão, título do editorial, fonte variada, letra capitular, olho, assinatura e identificação funcional. O 
uso desses aspectos multimodais ocorre de forma muito diversificada de um editorial para outro, o que 
nos chama atenção para o caráter maleável e fluido do gênero editorial. Observa-se também que tais 
aspectos assumem um caráter altamente ideológico, corroborando de forma determinante para o 
sentido global da composição. Partindo deste perfil, traçado a partir de análises nos níveis global e 
particular, pretendemos apresentar estes resultados a professores de línguas do ensino fundamental e 
médio com o intuito de fazer ver que a significação dos textos opinativos não está confinada apenas na 
escrita.  
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Resumo 

 
O trabalho analisa as práticas curriculares de produção de identidades com o objetivo de 
analisar como são tratadas as identidades de raça, gênero e sexo no interior da escola e como 
o currículo contribui com a atuação dos sujeitos, no que diz respeito ao convívio com essas 
identidades sociais. A pesquisa se desenvolveu na Escola Estadual Dr. Lavoisier Maia – 
Ensino Fundamental - e envolveu professores, alunos e equipe pedagógica. Caracterizada 
como uma pesquisa qualitativo-interpretativa tomou-se os sentidos construídos pelos sujeitos 
nas respostas aos instrumentos utilizados – questionários e produção de narrativas - como 
dados relevantes para análise da seguinte questão de pesquisa: como a escola tratava as 
identidades de raça, gênero e sexo nas ações curriculares?  
 
Palavras-chave: Currículo. Escola. Discurso. Identidades. 
 
Introdução 

 
Os estudos produzidos sobre as identidades nas ciências sociais e humanas, em 

especial aqueles que se inserem no campo da análise do discurso em sua interdisciplinaridade 
com os estudos culturais, defendem que as identidades são processos de significação que se 
produzem nas relações de poder e que, portanto, são efeitos do discurso. Esse trabalho analisa 
as práticas escolares de produção de identidades, a partir das ações curriculares e toma o 
currículo como discurso e assim como prática social de produção de sentidos. Como bem 
afirma Silva (2006) o currículo enquanto texto, enquanto matéria significante, não pode ser 
separado das relações de poder e, dessa forma, este é definido como ato político, sendo um de 
seus atos a produção de identidades sociais como efeitos de sentido. Se as identidades são 
produzidas na ordem das práticas discursivas, vale considerar que elas não podem ser 
separadas das relações de poder e, por isso sua produção se dá no confronto das posições 
contraditórias que existem na sociedade e que, no caso da escola, podem se apresentar em 
situações enunciativas que sustentam a interação nesse campo. 

O que se pode observar é que a escola reflete o que acontece no contexto social e no 
seu interior se encontram múltiplas identidades produto das mudanças ocorridas no contexto 
social, econômico e cultural, que trouxeram para o cenário social novas prática e  novas e 
diferentes identidades. As novas práticas sociais introduziram outros modos de ser e de 
conviver com o outro, o diferente. Como toda identidade é fabricadas na relação  com sua 
diferença, não pode ser pensada como uma oposição que se dá de forma direta, isto é, não 



 

 

devemos pensar que “ser negro” se define por oposição a “ser branco”, pois entre um e outro 
existe um conjunto de representações que são culturalmente construídas. A questão, então é 
entender que entre essas identidades, ou nos significados dela, há práticas culturais de 
inclusão ou exclusão estabelecidas pelas relações de poder. Nesse sentido, para Silva (2000), 
a afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, em operações de 
incluir e excluir, estabelecer quem pertence e quem não pertence, classificar, hierarquizar. 
Todo esse processo envolve os valores do grupo privilegiado na hierarquia do poder que 
institui seus valores como norma. E normalizar significa eleger uma identidade como 
parâmetro em relação à qual as outras identidades são avaliadas. Nesse processo, a identidade 
normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a 
identidade.  

Ocorre que muitas vezes, a realidade escolar institui práticas conservadoras de 
tratamento das identidades, inscrevendo no currículo ações que refletem a valorização de 
identidades consideradas hegemônicas em detrimento das outras identidades. A 
desconsideração das heterogeneidades identitárias no espaço pedagógico institui práticas 
discursivas de exclusão, contribuindo com a visão estereotipada, preconceituosa e intolerante 
dos pares que disputam o cenário escolar. Por isso, para uma prática curricular inclusiva, a 
escola deve ser considerada como espaço sociocultural que leve em conta em suas práticas 
cotidianas a diversidade de identidades que a constitui com sua histórias, vivências e saberes. 
Para tanto, o currículo escolar não pode ser visto simplesmente como espaço de transmissão 
do conhecimento, pois como bem afirma Silva (2006) ele deve estar envolvido centralmente 
com a produção de subjetividades, já que, como produtor de significados, o currículo produz e 
nos produz. Ele fabrica subjetividades.  

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa observou-se como a escola produz sentidos 
identitários, seja nas intervenções docentes, nas relações entre os discentes ou nas abordagens 
em sala de aula de língua materna, no momento em que surgem conflitos identitários. Embora 
os alunos e professores vivam e outras experiências com as identidades fora da escola, essas 
devem servir para que a escola trabalhe como devemos atuar socialmente no trato das 
identidades, pois como afirma Moita Lopes (2002) como a escola se constitui em contexto 
institucional caracteristicamente marcado como espaço de construção do conhecimento, 
regulado pela assimetria interacional gerenciada pelo professor – par mais competente -, 
espera-se que os referidos espaços escolares exerçam influência na definição de como 
aprendemos a nos representar e a representar os outros na sociedade. Dentre esse contexto 
destaca-se a sala de aula de língua materna, pois ela tem função central na definição dos 
significados construídos pelos sujeitos, já que o que se faz  nas aulas é exatamente  construir 
significados para agir no mundo social por meio do discurso. Essa consciência do poder de 
funcionamento do discurso é importante, uma vez que aponta que as identidades são 
construções sociais e também podem ser re-significadas em outras bases e aponta ainda para o 
fato de que, como agimos pelo discurso, podemos desvelar práticas de exclusão das 
identidades e podemos incluir modos diferentes de viver a experiência humana. Isso leva a 
escola a se constituir como local de exercício da cidadania e de convívio produtivo com as 
diferenças.  
 
Metodologia 
 

 Para realização da pesquisa definimos como técnicas de investigação a aplicação de 
um questionário junto ao professores de Língua Portuguesa e Equipe Pedagógica da escola, 
embora estejamos tratando todos indiferentemente como professores. Também aplicamos 
junto aos alunos a produção de um texto narrativo no qual eles deveriam narrar suas 
experiências em relação às questões de discriminação de raça, gênero e sexo. Os dados foram 



 

 

analisados obedecendo a descrição e a interpretação dos enunciados dos sujeitos informantes, 
conforme metodologia indicada na pesquisa qualitativo-interpretativa que caracteriza o gesto 
de tratamento dos dados em Análise do Discurso. 
 
Resultados e discussão 
 

Na escola campo de investigação, os questionários aplicados com professores revelam 
como o tratamento das questões das identidades funciona na escola A materialidade 
discursiva possibilitada por meio da aplicação do questionário junto aos professores, fornece 
pistas para estarmos confirmando ou não as hipóteses levantadas. E pelo recorte teórico-
metodológico característico deste estudo, estaremos refletindo sobre a enunciabilidade dos 
sujeitos informantes no sentido de analisar os efeitos de sentido, ou seja, como os enunciados 
atualizam as questões relativas ao currículo no tocante às questões identitárias com as quais os 
atores escolares estão envolvidos.   

No processo de construção deste corpus, específico da aplicação do questionário com 
os professore, algumas questões ficaram sem maiores considerações por parte dos 
informantes, o que pode denotar uma série de problematizações, desde a ineficácia de 
flexibilização do currículo frente às práticas discursivas e as novas identidades de gênero e 
sexuais e o próprio despreparo do professor enunciador, por exemplo, frente ao nosso 
questionamento quanto ao fato de eles terem presenciado na escola conflitos de alunos ou 
entre alunos devido às suas orientações sexuais. Nesta que foi a nossa primeira questão, só 
obtivemos respostas monolíticas, do tipo “sim” ou “não”.  

Pelos enunciados dos professores, talvez seja possível afirmar a forma como o 
preconceito de raça é colocado em discurso no espaço da sala de aula, pois algumas respostas 
nos deram a entender, ou melhor, confirmar que as manifestações de racismo no campo 
discursivo em análise infelizmente funcionam de forma negativa na marcação das diferenças 
identitárias dos alunos. No exemplo a seguir: “o colega xingar o outro de macaco”, há a 
atualização de uma imagem perturbadora para o corpo negro, ao assemelhá-lo ao corpo de um 
animal. Tais manifestações também incidem sobre a demarcação de fronteiras identitárias no 
espaço da sala de aula, fazendo funcionar discursivamente as marcações binárias entre “nós” e 
“eles”, formando grupos que evidentemente excluem sujeitos outros, como nas palavras de 
um dos docentes: “nota-se certa discriminação, principalmente quando se formam grupos”.  

Com relação à percepção que os sujeitos professores tinham do currículo, notamos 
uma superficialidade que ficou marcada na própria materialidade discursiva. As respostas 
dadas denotam pouca ou nenhuma consciência crítica dos professores com relação à 
construção de um currículo que atravesse as práticas pedagógicas e docentes de forma 
atenuada com as novas identidades de gênero, raça e sexuais. Na grande maioria das 
respostas, os professores afirmaram que as ações ocorridas na escola relativas a problemas 
identitários restringiam-se a discussões em reuniões esporádicas com pais e professores. 
Afirmaram, ainda, que quando convocados para discutirem os problemas ocorridos com os 
filhos, os pais dificilmente comparecem. Não houve observância sobre redirecionamentos nas 
ações curriculares para mudar essa situação. Perguntados sobre preocupações em inserir 
conteúdos nas disciplinas ou em outras atividades do currículo que tratam das identidades, os 
sujeitos  revelaram que a presença desses temas se dá mais na disciplina de Ensino Religioso 
e História. Nenhum citou a disciplina Língua Portuguesa que, pelo referencial teórico do 
nosso trabalho, seria um espaço adequado para tratar dessas questões, embora não fosse o 
único. Verificamos nas respostas algumas contradições, pois quando perguntados sobre se já 
haviam presenciado na escola conflitos identitários entre os alunos a maioria dos professores 
responderam que “não”, quando em outros momentos alguns afirmaram que existia situações 



 

 

de manifestação de racismo, por exemplo, quando  “o colega xinga o outro de macaco” ou 
quando em algumas atividades os meninos não querem se juntar com as meninas. 

Em relação aos discentes solicitamos que produzissem uma narrativa em que 
revelassem suas experiências quanto à discriminação ou ao preconceito em relação às 
questões de raça, gênero e sexo. A maioria das narrativas mostraram que os alunos 
vivenciaram atitudes discriminatórias quanto a pelo menos uma dessas identidades como 
atestam as seguintes passagens em que é visível a discriminação racial, como por exemplo: 
“[...] eu tenho uma amiga que por ela ser negra os garotos ficam rindo dela, como se um 
palhaço estivesse passando”;  ou ainda em relação à sexualidade: “[...] também tem 
preconceito a sexualidade como exemplo homens e mulheres que virão guei, quando eles 
passam pelas ruas, as pessoa ficam falando muitas coisas feias contra eles. 

 
Conclusões 
 

A pesquisa mostrou que as ações no âmbito da escola, no que diz respeito ao tema das 
identidades, são tímidas e se limitam a pequenas discussões fomentadas por textos eventuais 
que são propostos como atividade de leitura pelo professor, sendo que, muitas vezes, o 
objetivo central não é a discussão do texto, mas aspectos da língua que deve ser estudado 
como conteúdo da disciplina. Parece não haver na escola  um planejamento para introduzir 
essa temática nas práticas curriculares, ficando sua presença dependendo de situações 
eventuais. Isso parece se confirmar,  pois notamos que os sujeitos professores negligenciam 
totalmente que as práticas pedagógicas devem se pautar por meio de planejamento, ajustes na 
dinâmica do ensino-aprendizagem e formas de pensar hoje o sujeito-aluno em seu convívio 
escolar, já que pouco se introduz novas formas de pensar e se relacionar com as novas 
identidades no espaço da escola. 
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Resumo 
 
O presente trabalho é um recorte da pesquisa “A função social dos textos trabalhados no 
ensino de língua materna e estrangeira: um estudo acerca dos gêneros discursivos adotados no 
Ensino Médio e Superior”, cujo objetivo é investigar o trabalho realizado com os gêneros 
discursivos em sala de aula de língua materna e estrangeira do Ensino Médio e Superior. Em 
decorrência desse objetivo, para coleta de dados, elaboramos notas de campo e aplicamos 
questionários aos alunos e professores do 3º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual “José 
Fernandes de Melo”, e do 7º período do Curso de Letras/CAMEAM/UERN. Apresentamos, 
aqui, os dados obtidos por meio de questionários, conforme previsto no Plano de Trabalho do 
Bolsista. Com base nos dados coletados e analisados, percebermos que, apesar da inserção na 
sala de aula de gêneros discursivos como objeto de ensino da língua, sua função principal é, 
na maioria das vezes, estudar o aspecto temático (de conteúdo) do gênero, pois, nos 
procedimentos metodológicos citados nos questionários respondidos por professores e alunos, 
a exploração do conteúdo dos gêneros trabalhados com fins de repasses teóricos apresenta-se 
como preocupação central do ensino. 
 
Palavras-chave: Texto; ensino de línguas; função social da linguagem.    
 
Introdução 
 

Nas últimas décadas, os estudos acerca dos gêneros discursivos têm avançado 
consideravelmente e vêm contribuindo para que se abram novas perspectivas de aplicação 
para as práticas de leitura e produção de texto no Ensino Médio e Superior. Em vista disso, 
utilizamos como suporte teórico para a realização desse trabalho os estudos de Bakhtin (1995, 
1997), Bronckart (1999), Marcuschi (2002, 2008), PCN (BRASIL, 2002), entre outros, que 
focalizam perspectivas sociointeracionistas da linguagem e a teoria dos gêneros 
textuais/discursivos2. 

É, portanto, imerso nesse contexto de reflexões sobre os gêneros do discurso que 
desenvolveremos esse trabalho, conforme o nosso plano de bolsista, a fim de dá continuidade 
a pesquisas anteriores (SOUZA, 2005; 2006; 2007), na área de leitura, produção de textos e 
de formação de professores de línguas, objetivando aprofundar ainda mais os estudos sobre 
essa temática.  

                                                 
1Projeto de Pesquisa: “A função social dos textos trabalhados no ensino de língua materna e estrangeira: um 
estudo acerca dos gêneros discursivos adotados no Ensino Médio e Superior”. 
2 Considerando o caráter interdisciplinar desta pesquisa, envolvendo mais de uma teoria, e considerando a 
flexibilidade terminológica do material publicado sobre o assunto (inclusive dos PCN), optamos por trabalhar 
com o termo gênero discursivo ou gênero textual como sinônimos, nos moldes em que o define Bakhtin (1997). 



 

 

Sendo assim, propomo-nos investigar como se dá o trabalho com os gêneros 
discursivos em sala de aula de língua materna e estrangeira do Ensino Médio e Superior, a fim 
de estabelecer uma relação entre a função social dos gêneros e os objetivos subjacentes às 
propostas dos professores para o ensino da leitura e da produção de textos, explicitadas nas 
respostas por eles dadas.  

Para tanto, temos como objetivos específicos: identificar os gêneros discursivos que 
circulam nas aulas de língua materna e estrangeira do Ensino Médio e Superior com base nas 
respostas dos professores dadas aos questionários; comparar, com base nas respostas aos 
questionários, o trabalho realizado com os gêneros discursivos identificados no Ensino Médio 
e no Ensino Superior, considerando a função social do gênero e os objetivos subjacentes às 
propostas sugeridas pelos professores; estabelecer uma relação entre o que dizem, nos 
questionários, alunos e professores do Ensino Médio e Superior, acerca das atividades 
envolvendo os gêneros discursivos, no intuito de verificar se há confluência na concepção dos 
gêneros discursivos e no trabalho com eles realizado em sala de aula.         
 
Metodologia 
 

Para execução do Plano de Trabalho do Bolsista, elaboramos e aplicamos 
questionários com professores e alunos do Ensino Médio e Superior aos: a) alunos 
regularmente matriculados no 7º Período do Curso de Letras/CAMEAM, ano letivo 2008, e 
seus respectivos professores; e b) alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino 
Médio da Escola Estadual “Dr. José Fernandes de Melo”, em Pau dos Ferros/RN, ano letivo 
2008, e seus respectivos professores de línguas. A escolha dessa escola como representante do 
Ensino Médio se deu pelo fato de que todos os professores de línguas que nela atuam são 
formados pelo Curso de Letras do CAMEAM e, também, porque essa instituição de ensino se 
apresenta como a maior escola de Ensino Médio da região, localizando-se no mesmo 
município que sedia o Curso de Letras. O fato de todos os professores de línguas dessa escola 
terem sido formados pelo Curso em análise e, ainda, de todos eles terem sido informantes de 
pesquisa desenvolvida anteriormente - “O perfil dos egressos do Curso de Letras do 
CAMEAM/UERN”-, possibilita-nos uma comparação entre a atuação dos professores do 
Ensino Superior e a atuação de seus ex-alunos, formados pelos primeiros, o que é um dos 
aspectos centrais dessa pesquisa.  

Já a opção por uma única escola se justifica pelo fato de já termos, como resultado 
da pesquisa sobre os gêneros do discurso nas aulas de Ensino Fundamental e Médio (SOUZA, 
2006), os dados referentes ao trabalho com leitura e produção de textos de todas as escolas da 
região. Sendo assim, a Escola Estadual “Dr. José Fernandes de Melo” se nos apresentou, 
qualitativamente, como a instituição de Ensino Médio de nossa região que reunia mais 
características necessárias para ser escolhida como representante desse nível de ensino no 
universo de estudo dessa pesquisa. Já a opção pelos alunos que estejam cursando o 3º ano do 
Ensino Médio e o 7º período do Curso de Letras se justifica porque eles já se encontram em 
fase de conclusão dos cursos, e que, portanto, já cursaram – ou estão cursando - as disciplinas 
na área de línguas que são essenciais para a formação dos mesmos.  
 
Resultados e discussão 
 

Antes da apresentação dos resultados referentes ao Plano de Trabalho do Bolsista, 
apresentamos os dados gerais da pesquisa, conforme exposto no gráfico abaixo: 
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                       Gráfico 1: Universo geral da pesquisa 
O Gráfico 1 apresenta o universo de estudo, formado por um total geral de 60 

participantes que, de fato, devolveram os questionários respondidos. Desse total, 03 (50% dos 
previstos) correspondem ao número de professores, e 29 (64,4% dos previstos) correspondem 
ao número de alunos, ambos do Ensino Médio. No Ensino Superior, de um total de 28 
participantes, 22 (70,96% dos previstos) representam o número de alunos e 06 (46,15% dos 
previstos), o número de professores. Temos, portanto, um número considerável de 
questionários respondidos (mais de 50% do total), que nos possibilita compreender como 
funciona o trabalho com gêneros textuais nesses níveis de ensino. 
 
Gêneros trabalhados no Ensino Médio e Superior: os questionários de professores 

Com base nos questionários de professores de Ensino Médio e Superior, apresentamos 
agora, conforme gráficos abaixo, os gêneros discursivos que circulam nas aulas do Ensino 
Médio e Superior. 
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              GRÁFICO 2: Gêneros trabalhados no Ensino Médio – Língua Portuguesa 
 
No gráfico 2, temos uma amostragem dos gêneros trabalhados no Ensino Médio em 

Língua Portuguesa, apontados pelos professores. De acordo com essa amostragem, são 
apontados 16 gêneros, sendo que, desse total, os quatro mais apontados são o conto, o 
romance, o artigo e a carta. Esses gêneros são de três diferentes esferas da comunicação 
humana: literária/ficcional, jornalística e interpessoal (BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 
2008). Os referidos dados indicam que, em parte, o ensino de língua se realiza com base nos 
gêneros do discurso e não mais centrado apenas nas tipologias textuais. O uso dos gêneros, 
como objeto de estudo, em sala de aula é também reforçado pelas políticas oficias para o 
ensino de línguas, pois “o estudo dos gêneros discursivos e dos modos de como se articulam 
proporciona uma visão ampla das possibilidades de usos da linguagem” (BRASIL, 2006, 
p.129).  

Os dados dos questionários respondidos pelos professores do Ensino Médio referem-se 
exclusivamente à área de Língua Portuguesa, uma vez que nenhum professor de Língua 
Inglesa desse nível de ensino devolveu o questionário respondido. 

No Ensino Superior, muitos dos gêneros citados no Ensino Médio também são citados, 
porém, no Superior, há destaque para os gêneros da esfera da atividade acadêmica, científica, 
conforme podemos verificar nos gráficos abaixo. 
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             Gráfico 3: Gêneros trabalhados no Ensino Superior – Habilitação em Língua Portuguesa 
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           Gráfico 4: Gêneros trabalhados no Ensino Superior – Habilitação em Língua Inglesa 

 
Os gráficos 3 e 4 apresentam os gêneros trabalhados no Ensino Superior pelos 

professores das habilitações de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa. No gráfico 3, Língua 
Portuguesa, temos um total de 14 gêneros elencados pelos professores, sendo que os mais 
citados são o artigo, a resenha e o resumo. Já no gráfico 4, Língua Inglesa, temos um total de 
18 citações de gêneros, embora alguns deles não possam ser chamados exatamente com tal. 
Entre os mais citados, estão o conto, o poema, o artigo, o ensaio e o readers (textos literários 
simplificados). Percebemos, numa correlação entre os gêneros citados em Língua Portuguesa 
e em Língua Inglesa, que há, entre professores de Língua Inglesa, uma recorrente confusão 
terminológica entre gênero e tipologia textual. As seqüências tipológicas narração e descrição 
(MARCUSCHI, 2008) são citadas como se fossem gêneros textuais. Isso indica que, na 
própria universidade, entre os professores da Habilitação de Língua Inglesa, na qual os 
professores do Ensino Médio dessa área são formados, há uma indefinição teórica da noção de 
gênero textual e tipologia textual. Não conseguimos, contudo, perceber se esse problema de 
dificuldade teórico-metodológica sobre o uso dos gêneros no ensino de Língua Inglesa 
também se reflete no Ensino Médio ou se é restrito aos docentes do Ensino Superior, pois os 
questionários daquele nível de ensino (Médio) não nos foram devolvidos. Já na área de 
Língua Portuguesa, tantos os docentes do Ensino Médio quanto os do Superior apresentaram 
uma noção clara dos gêneros textuais/discursivos, conforme demonstrado nos gráficos 3. 
 
O trabalho com os gêneros no Ensino Médio e Superior: leitura e produção 

Vejamos as respostas dos professores à questão “Como você trabalha a leitura dos 
gêneros nas aulas de Língua Portuguesa?”  



 

 

São apresentados textos e realizadas interpretações textuais, observando a linguagem dos textos e as 
características que dizem respeito à estrutura. PNM1 
Levando ao aluno cópia do gênero que pretendo trabalhar para a prática de leitura, reconhecimento da 
macroestrutura do texto e uma possível produção. PNM2  
PNM – Professor de Nível Médio 
 

Essas propostas de trabalho com a leitura dos textos estão voltadas para os aspectos 
estruturais ou macroestruturais dos gêneros, assim como para o seu conteúdo, visando, às 
vezes, a sua produção. Embora, nessa questão acima, a estrutura tenha sido o aspecto mais 
focalizado, a referência à função social dos gêneros pode ser vista na resposta, dada por um 
professor de Língua Portuguesa, à pergunta: “Com quais objetivos esses gêneros são 
propostos nas aulas de leitura e escrita?”  

 
Com os objetivos de fazer com que o aluno tome conhecimento da existência de vários gêneros, de analisar a 
função social dos mesmos e também para que percebam que os gêneros textuais surgem e desaparecem de 
acordo com as necessidades dos indivíduos de uma sociedade. PNM1 
 

Nessa resposta, percebemos que o professor demonstra ter uma noção de gêneros 
textuais como práticas sociais, que surgem para atender as necessidades sócio-comunicativas 
dos indivíduos.  

Também respondendo à questão dos objetivos propostos, observamos que houve 
docente que focalizasse a questão dos gêneros sob aspectos diferentes, como podemos ver no 
exemplo seguinte. 

 
Isso depende muito da disciplina. Por exemplo, em Seminário de Monografia I, a especificidade da disciplina e 
seus objetivos restringem muito o leque. De todo o modo, dentre as sugestões de gêneros para a escrita como: 
resumos, fichamentos e sínteses e o projeto de monografia. Já em disciplina como Produção Textual, estão na 
minha proposta de trabalho gêneros como contos, resenhas, propagandas, artigos, resumos, cartazes, 
panfletos, slogans. PNSP4  
PNSP – Professor do Nível Superior em Língua Portuguesa 

 
Para esse professor, o trabalho com os gêneros textuais já são, de certa forma, 

determinados pelas especificidades das próprias disciplinas. É o caso da disciplina Seminário 
de Monografia I, cujo objetivo é levar o aluno a escrever um Projeto de Pesquisa; portanto, a 
produção de um gênero textual específico é o próprio fim da disciplina. Cabe ao professor 
explicitar a função social desse gênero, os seus possíveis interlocutores, sua estrutura 
composicional, entre outras características necessárias ao ensino e à produção dos gêneros em 
condições específicas. Já para os professores de Literatura (ver exemplo abaixo), alguns 
afirmam não terem “aulas especificamente de produção de textos” (PNSP5); outros citam a 
produção de análise das obras trabalhadas: “análises e críticas sobre as obras que 
trabalhamos” (PNSP6) como os gêneros textuais mais usados na área.  

Quanto às aulas específicas de produção de texto, um professor do Ensino Superior 
(PNSP4) afirma que: 

 
 ... as propostas de produção de textos podem ser realizadas tanto de forma coletiva (escrita compartilhada) 
como individualmente, partindo sempre de um conteúdo abordado e procurando explorar tanto aspectos 
formais quanto da funcionalidade, procurando deixar claro para o aluno que ele escreve para alguém, com 
uma determinada finalidade e que suas escolhas lingüísticas se dão em torno desses aspectos. PNSP4 

  
Nesse caso, podemos perceber que, apesar da preocupação com os aspectos estruturais 

e temáticos do gênero, existe também uma preocupação com seu aspecto funcional, na medida 
em que o professor procura esclarecer o aluno sobre a existência de uma finalidade específica, 
e o que é também muito importante, de um possível interlocutor para a sua produção, além do 



 

 

próprio professor que, na esfera da comunicação acadêmico-pedagógica, é sempre um dos 
interlocutores de seus textos. Agindo dessa forma, o professor está explicitando a função 
social dos gêneros textuais, fazendo o aluno perceber que os textos são práticas sociais e que, 
portanto, têm funções a desempenhar na sociedade; são produzidos com propósitos 
específicos, seguem uma estrutura organizacional recorrente, são direcionados a destinatários 
geralmente pré-definidos e se orientam por estilos próprios de cada gênero. 

 
Confluência na concepção e no trabalho realizado com os gêneros em sala de aula 

Neste último tópico que constitui a nossa análise, com base nas respostas aos 
questionários de alunos e professores de Ensino Médio e Superior, observamos que, no dizer 
desses informantes sobre as atividades praticadas, envolvendo os gêneros discursivos, existe 
confluência na concepção e no trabalho realizado com os gêneros em sala de aula.  

De um total de 29 alunos do Ensino Médio que responderam aos questionários, 24 
disseram que o ensino de língua se dá por meio da produção de textos, em sua maioria, 
argumentativos. Os demais alunos, que somam um total de 05, citam atividades como 
seminários, interpretação de texto, atividades de pesquisa e de refacção textual. Nas respostas 
dos professores, o trabalho com os gêneros volta-se para a leitura, análise e produção. 

Observemos a resposta do professor PNM3 à questão: “Como você trabalha a leitura 
com esses gêneros nas aulas de Língua Portuguesa?” 

 
Levando ao aluno cópia do gênero que pretendo trabalhar para a prática de leitura, reconhecimento da 
macroestrutura do texto e uma possível produção PNM3 

 
Como podemos observar nesta resposta, as propostas de leitura já podem ter como 

finalidade a produção, o que de certa forma explica o trabalho de praticamente os mesmos 
gêneros no ensino de leitura e produção. E isso é, em certa medida, produtivo, pois a atividade 
de produção textual é mais eficiente quando a fazemos com os gêneros dos quais já nos foram 
solicitadas leituras e interpretações; portanto, com textos cujos gêneros não nos são 
desconhecidos. 

Dessa forma, muitas propostas de produção seguem as mesmas práticas de leitura, 
conforme resposta do professor PNM3:  

 
Identificar as características básicas de cada gênero textual possibilitando ao aluno o reconhecimento em 
textos diversos e conseqüentemente a capacidade de produção. PNM3  
 

Além disso, há, entre os professores do Ensino Médio, na escola estudada, um indício 
de que as propostas de ensino dos gêneros estão ancoradas na concepção de gêneros textuais 
conforme defendem concepções interacionistas de linguagem (BAKHTIN, 1997; 
MARCUSCHI, 2008).  

 
... são textos efetivamente produzidos em nossa vida cotidiana e que estão intimamente relacionados com 
nossas práticas sociais PNM1 
...proporcionar ao aluno o contato com uma imensa gama de textos, priorizando os gêneros exigidos nos 
vestibulares mais procurados pelos alunos. PNM2 

  
Para esses professores, a necessidade desse (re)conhecimento dos gêneros dá-se pelo 

fato de estarmos constantemente nos utilizando dos mesmos nas nossas diversas práticas 
sociais, o que indica assimilação, mesmo que parcial, de uma concepção interacionista. 

No Ensino Superior, de um total de 22 alunos, 10 citam, como procedimento 
metodológico, a leitura e a discussão acerca da temática do gênero ou do texto teórico 
trabalhado.  

 



 

 

 
Eles pedem para lermos os textos e, como forma de avaliação, geralmente pedem que façamos fichamentos ou 
resumos. ANSI6 
[...] gêneros, como o artigo científico, por exemplo, é utilizado como subsidio teórico para aquisição de 
conhecimento. ANSP15  
ANSI – Aluno Nível Superior de Língua Inglesa; ANSP – Aluno Nível Superior  de Língua Portuguesa 

 
Dessa forma, nas palavras dos alunos, os gêneros têm a função essencialmente de 

suporte para repasse teórico, e a sua produção, apesar de variar de acordo com os objetivos da 
disciplina, funciona basicamente como requisito avaliativo.  
             Para os professores, o trabalho com os gêneros, inclusive os critérios de seleção, dá-se 
de acordo com as exigências da disciplina, conforme podemos observar na resposta a seguir: 
  
A observância da ementa do curso e as necessidades dos alunos (imediatas e a longo prazo). PNSI2 
PNSI – Professor de Nível Superior de Língua Inglesa 

 
Dessa forma, o ensino de leitura e da produção de textos com base na teoria dos 

gêneros trabalhados, assim como o domínio maior ou menor dessa teoria, é variável 
principalmente em relação às áreas (Língua Inglesa e Língua Portuguesa) e atende a objetivos 
específicos de cada disciplina. Entre o Ensino Médio e Superior, há mais aproximações do 
que distanciamentos, especialmente na área de Língua Portuguesa. 

A produção também é encaminhada de acordo com cada disciplina e, portanto, 
apresenta diversas finalidades, vejamos:  

 
 Na disciplina Seminário de Monografia I, a produção escrita tem como finalidade a elaboração do projeto de 
pesquisa (...) cujo destinatário é o professor da disciplina e o possível orientador desse aluno. Já em Produção 
textual, a produção textual dos alunos normalmente destina-se ao professor e aos colegas e visa desenvolver as 
habilidades necessárias a uma escrita de qualidade. PNSP4 
 

O trabalho com os gêneros em sala de aula de língua materna e estrangeira, no Ensino 
Médio e Superior, prioriza o tratamento do aspecto de conteúdo temático dos gêneros (ligado 
às ementas das próprias disciplinas), que é apenas um dos três aspectos característicos dos 
gêneros textuais/discursivos, embora possamos encontrar, nesses níveis de ensino, alguns 
avanços nos trabalhos com os gêneros textuais. No entanto, como observado, na área de 
Língua Portuguesa, especialmente no Ensino Superior, os professores apresentam maior 
clareza sobre a noção de gênero, a sua função na sociedade, os seus possíveis destinatários, 
assim como a necessidade de entender as condições de produção em que os gêneros são 
produzidos e lidos. 
 
Conclusões 
 

De acordo com os dados obtidos, percebemos, de acordo com as respostas dadas aos 
questionários, que o ensino de língua materna e estrangeira no Ensino Médio e Superior tem 
como instrumento principal o trabalho com os gêneros textuais/discursivos. Apesar de nem 
sempre considerar a função social de cada gênero, em suas propostas de leitura e produção, as 
análises dos dados revelam que grande parte dos professores do Ensino Médio e Superior 
trabalha conteúdos programáticos com base na teoria dos gêneros, promovendo, com isso, 
reflexões acerca da linguagem como ação social efetivada por meio desses gêneros, o que já 
deve ser considerado um avanço.  

Constatamos, também, que, no Ensino Médio, já existe uma discussão mais 
verticalizada acerca de gênero, de suporte e da função social desses gêneros. Já no Ensino 
Superior, essa discussão é menos freqüente, tendo em vista os objetivos específicos de cada 



 

 

disciplina e as diferenças, especificadas pelos próprios professores, entre Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa e Literatura, por exemplo. Nos casos em que os gêneros acadêmicos estão em 
foco, a exigência recai sobre os fins avaliativos; os gêneros são explorados especialmente em 
seus aspectos estruturais, visando ao domínio/produção dos mesmos, como é o caso do 
Projeto de Monografia, cujos aspectos constitutivos são explorados visando a sua produção.  

Por último, ressaltamos que o trabalho com os gêneros textuais/discursivos já 
chegaram às salas de aula do Ensino Médio e Superior e que não há nítidas distinções nas 
concepções de gêneros entre esses dois níveis de ensino; as diferenças se apresentam mais de 
uma área para outra. E, ainda, que as discussões sobre o uso da teoria dos gêneros textuais no 
ensino de língua apresentam problemas também no Ensino Superior; por isso, para um 
redimensionamento do ensino da leitura e da produção de textos, as discussões devem 
obrigatoriamente envolver também o ensino oferecido no Curso de Letras, que é formador de 
professores para o Ensino Médio. 
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RESUMO 
 
A apicultura é uma opção tanto na geração de renda, como na manutenção de condições 
econômicas e socioambientais favoráveis à sustentabilidade. Este trabalho tem como objetivo, 
identificar o perfil atual dos produtores familiares de mel, do Município de Tibau-RN, quanto 
aos aspectos socioambiental, técnico e econômico. Para tanto, foram obtidos dados pela 
aplicação de questionários, realização de entrevistas, bem como visitas à Associação dos 
Criadores de Abelhas de Tibau – ACAT. Os apicultores têm esta atividade como secundária 
em termos de geração de renda e limitam-se à exploração de mel, não dispondo atualmente 
condições de desenvolver outros subprodutos da apicultura. As dificuldades em termos de 
habilidade gerencial, tanto por limitação de formação, como pela dedicação insuficiente à 
atividade, estão entre os principais motivos do pouco avanço da apicultura em termos 
comerciais, mesmo considerando que a venda de mel é uma significativa fonte de renda nas 
condições locais.  
 
Palavras-chave: apicultura; associativismo; mel; geração de renda. 
 
INTRODUÇÃO  
 

No mundo contemporâneo, a questão da sustentabilidade das atividades 
agropecuárias está constantemente em pauta. Destas, a produção de mel por abelhas do 
gênero Apis mellifera L, a apicultura, vem destacando-se por ser bastante promissora.  

A necessidade de produzir alimentos seguros para o ser humano e para o meio 
ambiente reúne, no caso brasileiro, alguns requisitos que coloca a apicultura num elevado 
potencial de inclusão, do ponto de vista social, ambiental e econômico. A atividade é nesta 
premissa, uma das que mais se enquadra na perspectiva de sustentabilidade. 

Freitas et al. (2004) mencionam que a produção de mel é muito rentável, podendo 
chegar a altos índices de lucratividade, incorrendo em poucos custos. Contudo, as pesquisas 
sobre apicultura normalmente são direcionadas às questões técnicas ou econômicas, sem 
destaque para aspectos social e ambiental. Por esta razão, Martins (2005) e Oliveira et al. 
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(2007) enfatizam que para a sustentabilidade, as questões sociais e ambientais são 
tão relevantes quanto a dimensão econômica.  

Trazendo para a realidade do Rio Grande do Norte, a apicultura apresenta-se como 
alternativa econômica para diversas famílias. Por se tratar de uma atividade cujos impactos 
ambientais, em sua maioria são benéficos, passa a ser uma opção estratégica, tanto na geração 
de renda, como na manutenção de condições ambientais favoráveis.  

Merece destaque, o exemplo do município de Apodi-RN, apontado por Martins 
(2005), onde os assentamentos rurais têm a apicultura como principal atividade econômica. 
Tal realidade é seguida em diversos outros municípios do Rio Grande do Norte. Vilela e 
Pereira (2002) identificam no Estado que a apicultura está em expansão em todas as 
microrregiões, porém apresenta carência nos aspectos de organização e apoio à 
comercialização. No entanto, os autores apontam que a demanda por produção de mel é 
favorável tanto em nível local, como nacional e internacional. 

Contudo, a apicultura, na perspectiva dos produtores familiares potiguares está 
normalmente restrita à produção de mel. (VILELA e PEREIRA, 2002; MARTINS, 2005; 
OLIVEIRA et al., 2007; ALMEIDA et al., 2008). Tal fato pode ser limitante quanto à 
agregação de valor, uma vez que diversas são as possibilidades para exploração, tais como o 
própolis, a geléia real, a apitoxina (veneno) e a produção de pólen (FREITAS et al., 2004). 

Em relação ao pólen, segundo Silva (1994) é um importante suplemento alimentar, 
rico em nutrientes e materiais ativos que incluem: proteína, aminoácidos, vitaminas, ácidos 
graxos essenciais, carboidratos e vestígios de outros elementos. O autor acrescenta que o 
pólen é recomendado para tratamento da esterilidade, regula o sistema cerebral e nervoso, 
evita doenças senis, regula desordem do metabolismo, estimula os hormônios sexuais e 
previne doenças da próstata.  

Todavia, no Brasil o consumo de pólen, mesmo com vantagens nutritivas e 
medicinais é muito restrito, sendo usual entre os adeptos de uma alimentação natural e que 
possuem maior renda (BASSI, 1997).  

É possível que a exploração comercial deste produto possa ser vantajosa, desde que 
se verifique uma organicidade compatível com a inserção mercadológica de um produto 
pouco explorado, em especial no Nordeste brasileiro. 

Além disso, Almeida et al. (2008), analisando a apicultura no município de 
Caraúbas-RN, apontam as questões organizacionais e comerciais, como nevrálgicos para o 
avanço da exploração econômica por produtores familiares. A realidade deste município, 
possivelmente aproxima-se do que acontece em Tibau-RN, outra cidade com potencial 
apícola.    

É preciso identificar se, a exploração de mel pode ser incrementada com outro 
subproduto apícola, ao ponto de conduzir as famílias envolvidas neste processo a uma 
melhoria na qualidade de vida, com equidade social e sustentabilidade ambiental e 
econômica. Assim, destacar os atores envolvidos na base desta cadeia produtiva é útil para se 
compreender o atual papel da atividade na realidade dos municípios potiguares, 
especificamente na cidade de Tibau-RN.  

Este trabalho tem como objetivo, identificar o perfil dos produtores familiares de mel 
do município de Tibau-RN, com enfoque nos aspectos socioambiental, técnico e econômico. 
 
METODOLOGIA 
 
 A pesquisa está classificada quanto ao procedimento geral, como exploratória e 
descritiva; e, quanto à natureza, como quali-quantitativa (GIL, 2006). No que se refere ao 
processo de estudo, é considerada de tipologia estatística e classificada quanto ao grau de 
generalização dos resultados, como censitária (RICHARDSON, 1999).   
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 O procedimento para coleta de dados baseou-se nos seguintes instrumentos: 
- Questionário aplicado aos nove produtores familiares da Associação dos Criadores de 
Abelhas de Tibau - ACAT. Ressalta-se que a referida Associação tem 20 sócios, porém foram 
investigados, apenas os que estão produzindo atualmente; 
- Visitas quinzenais aos produtores e à Associação para realização de entrevistas semi-
estruturadas e verificações in loco; 
- Apresentação de vídeos técnicos sobre a produção de mel e derivados e gestão de 
associações comunitárias, para os membros da ACAT; 
- Levantamento de dados produtivos e comerciais da ACAT; 
- Registro fotográfico da sede da associação e do processo produtivo. 

Estava prevista a instalação de um experimento para tratar da viabilidade da produção 
de pólen. Contudo, iniciado o período das chuvas em 2008, a aquisição dos coletores de pólen 
foi inviabilizada, uma vez que não havia disponível no mercado local, nem na cidade pólo, 
Mossoró-RN. Também buscou-se adquirir os coletores em mercados vizinhos, como Natal-
RN, Fortaleza-RN e Teresina-PI, mas não se logrou sucesso. Como alternativa, foi tentada a 
fabricação local, porém, as aberturas feitas na placa não apresentaram semelhança ao padrão 
comercial dos coletores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização dos apicultores 
 As pessoas envolvidas na apicultura pela ACAT são basicamente, o sócio e um 
membro da família - 56%, ou apenas o próprio sócio - 44% (TABELA 01), ou seja, o 
envolvimento da família não é uma constante na realidade de Tibau. Este fato se justifica por 
não se tratar de uma atividade que gere receita o ano inteiro. Realidade semelhante à do 
município de Caraúbas-RN (ALMEIDA et al., 2008).  
 

TABELA 
01 – 

Quantidade de 
pessoas da família 
que estão 
diretamente 
envolvidas com a 
atividade apícola 
na ACAT, dados 
em %.Tibau-RN, 
2008. 

Número de pessoas/ família % 
1 pessoa 44 
2 pessoas 56 

 
 A renda fixa e variável mensal dos associados, produtores de mel, está apresentada 
graficamente em box plot na FIGURA 01. É em média igual a R$ 877,78 com elevado desvio 
padrão, R$ 641,49. Assim, é possível afirmar que não existe uniformidade quanto às 
condições financeiras das famílias, pois constatou-se um intervalo que vai de renda zero até 
R$ 3.000,00.  
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FIGURA 01 – Média, mediana e desvio padrão±  média da renda mensal das famílias de 

apicultores da ACAT em box-plot, dados em R$. Tibau-RN, 2008. 
 

As profissões mencionadas pelos entrevistados são: salineiro, servidor público, técnico 
agrícola, vereador, agropecuarista, professor, marceneiro e vigilante. 67% possuem salário 
regular, 11% vivem de atividade comercial e 22% de outras atividades (TABELA 02). Para 
100% dos sócios, a apicultura é uma atividade complementar à renda familiar, fazendo jus ao 
que foi preconizado por Vilela e Pereira (2002), ao constatarem que 79,7% dos apicultores 
potiguares consideram a atividade como secundária, em termos de renda. 

 
TABELA 02 – Principal origem da renda 

familiar das famílias de 
apicultores da ACAT, dados 
em %. Tibau-RN, 2008. 

Principal origem de renda % 
Salário regular 67 
Comércio 11 
Apicultura – 
Outra 22 

 
No caso de Tibau, quase todos iniciaram a atividade há quatro anos e apenas um 

possui cinco anos de experiência. A apicultura está diretamente relacionada ao surgimento da 
associação na vida destes produtores. 

Contudo, todos os apicultores, informaram que a exploração de mel tem contribuído 
na melhoria da qualidade de vida, por meio do aumento da renda e do incremento nutricional 
da alimentação diária da família. Este dado condiz com o que foi preconizado por Martins 
(2005), embora numa realidade onde a apicultura está mais consolidada, na cidade de Apodi-
RN. 

A respeito da renda anual advinda da apicultura, os dados estão apresentados 
graficamente em box plot, na FIGURA 02, sendo em média R$ 2.071,43.  
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FIGURA 02 – Média, mediana e desvio padrão± média da renda anual conseguida por 

meio da apicultura, pelas famílias da ACAT em box-plot, dados em R$. 
Tibau-RN, 2008. 

 
Capacitação dos apicultores 
 

Todos os apicultores da ACAT já receberam treinamento teórico e prático sobre 
apicultura, inclusive sobre a produção de pólen. No que se refere à escolaridade, não existem 
analfabetos entre os produtores investigados. Contudo, a escolaridade média é baixa, como 
identificado na TABELA 03. 

 
 
 
 
 
 

TABELA 03 – Escolaridade dos sócios da 
ACAT, dados em %. Tibau-
RN, 2008. 

Nível de Escolaridade % 
Analfabeto e Básico incompleto – 
Básico completo 11 
Fundamental incompleto 22 
Fundamental completo – 
Médio incompleto – 
Médio completo 45 
Superior incompleto 11 
Superior completo 11 

 
Formas de acesso ao crédito 
 Os produtores mencionaram que as formas de obtenção de investimento na apicultura 
é variável na realidade local, conforme elucidado na TABELA 04, onde 67% afirmam que 
investiram recursos próprios, mas também tiveram acesso a doações, financiamentos a fundo 
perdido e financiamentos bancários. 
 

TABELA 04 – Fonte de investimento 
na atividade apícola, 
pelos produtores da 
ACAT, dados em %. 
Tibau-RN, 2008. 



 

. 

Fonte de investimento % 
Fundo perdido/Doação 22 
Financiamento e Fundo 

perdido 11 
Recurso próprio, 

Financiamento e Fundo 
perdido/Doação 67 

 
Aspectos técnicos da produção 

O número de colméias existentes na associação varia de 15 a 40 por produtor, num 
total de 195, com uma média de 21,7 colméias por sócio. Quanto às colméias não povoadas, 
são de 5 a 18, totalizando 82 colméias não utilizadas em 2008. 

A respeito da substituição dos quadros no ninho e na melgueira, por sua vez, é 
possível identificar na TABELA 05 que os produtores realizam substituição de 10 a 30%, em 
56% no ninho e, 89% na melgueira. 
 
TABELA 05 – Esquema de substituição dos quadros no 

ninho e na melgueira, pelos produtores da 
ACAT, dados em %. Tibau-RN, 2008. 

Ninho Melgueira  
Resposta % % 
1. Não substitui 22 – 
2. 10 a 30% dos quadros por ano 56 89 
3. 30 a 50% dos quadros por ano 22 11 
4. 50 a 70% dos quadros por ano – – 
5. 80 a 90% dos quadros por ano – – 
6. Todos os quadros – – 
 

Verificou-se ainda que 100% dos produtores não realizam substituição de rainha e, por 
unanimidade, não se identificou doença nos apiários. No que se referem às pragas que atacam 
os apiários, as principais detectadas em Tibau, são as mariposas e as formigas. 

Em relação à estrutura da extração de mel, a ACAT dispõe de uma casa de mel 
padronizada, construída pela própria associação, onde os associados trabalham de forma 
individual ou em parceria. Na TABELA 06, estão apresentadas as respostas à pergunta “O 
que é observado nos quadros que vão ser desorpeculados?”.  Do total, 56% responderam que 
apresentam elevada coleta, na ordem de 70 a 100%. Todos os apicultores acondicionam o mel 
em baldes plásticas antes do beneficiamento. 

 
 
 
 
 
 

TABELA 06 – Resposta à pergunta “O que é 
observado nos quadros que 
vão ser desorpeculados 
(coletados)?” pelos sócios da 
ACAT, dados em %. Tibau-
RN, 2008. 
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Situação dos quadros % 
50 % do favo operculado – 
50 a 70 % do favo operculado. 44 
70 a 100 % do favo operculado 56 
Presença de quadros com crias – 
Presença de quadros com pólen – 
Densidade do mel (não operculado) – 

 
Aspectos ambientais 
 

Martins (2005) enfatiza os benefícios ambientais da apicultura, desde o aumento na 
polinização das plantas, até a redução no uso de agrotóxicos, para não comprometer a 
qualidade do mel, entre outros fatores. Tal análise, também é aplicável aos produtores de 
Tibau.  

Na perspectiva ambiental, os produtores informam que as principais espécies vegetais 
de interesse apícola em extinção na região são: jurema (Mimosa verrucosa Hub), marmeleiro 
(Cydonia oblonga Mill.), emburana (Torresea cearensis Fr. Allem) e cajueiro (Anacardium 
occidentale L.). Em Tibau, o desmatamento é verificado de forma intensa, notadamente para 
atender ao setor imobiliário, uma vez que se trata de um município litorâneo de alto interesse 
turístico e para investimento em imóveis. 
 Os produtores se queixam inclusive que as áreas de vegetação utilizadas para 
alimentação das abelhas estão sendo continuamente extintas, pelo avanço imobiliário, ao 
ponto de alguns moradores se voltarem contra os apicultores, por receio de possíveis ataques 
de abelhas na zona periurbana.   

Ainda a respeito das questões ambientais, tentou-se identificar espécies tóxicas, mas 
não foi possível realizar um diagnóstico preciso. Contudo, não foi detectado a presença da 
planta barbatimão (Dimorphandra mollis Benth), conhecida como de alta toxidade para a 
apicultura (REIS, 2003). 
 
Custos de produção 
 

O custo de produção do mel a granel (R$/Kg), identificado nesta pesquisa, é em torno 
de R$ 1,50. Não obstante, o modelo contábil informal adotado e a falta de rigor no registro 
dos custos diretos e indiretos, reduzem a precisão dos dados, ao ponto de alguns produtores 
mencionarem que o custo médio chega a R$ 3,00/kg. Vilela e Pereira (2002) estimam o custo 
médio em R$ 1,27, para 100 colméias e mencionam que o custo de produção não tem sido um 
entrave para produção no Rio Grande do Norte. 
 
Comercialização de mel 
 

A produção média de mel na associação é de 20 a 25 kg/colméia/ano, sendo abaixo 
dos 32,2 kg/colméia/ano obtidos pela associação dos produtores do Assentamento Rural 
Moacir Lucena, em Apodi-RN (MARTINS, 2005). Tais disparidades dificultam uma análise 
econômica mais precisa.  

Contudo, todos os apicultores de Tibau comercializam mel no mercado local de forma 
direta ao consumidor, confirmando a assertiva de Vilela e Pereira (2002). O principal 
problema apontado na exploração da atividade, na ótica dos produtores locais e também de 
acordo com os autores citados, é o baixo preço do produto.  
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O mel é vendido por kg, sendo em média R$ 2,50 a R$ 3,00 na safra, podendo atingir 
o kg fracionado na entressafra em torno de R$ 6,00 e, excepcionalmente, até R$ 8,00 
conforme afirmaram alguns produtores.  

Com efeito, a venda de mel é expressivamente mais compensadora quando se 
vislumbra mercados mais exigentes, especialmente no exterior. Todavia, para atender este 
público, é necessário um nível de organicidade ainda inexistente na ACAT. Análise 
semelhante foi apresentada por Oliveira et al. (2007) em Messias Targino-RN.  
 
(In)viabilidade da produção de pólen pela ACAT 

Dadas as condições técnicas e organizacionais da associação, mesmo considerando as 
capacitações realizadas por instituições parceiras e pela equipe deste projeto, não se 
identificou na realidade local condições para atualmente explorar outros subprodutos da 
apicultura. 

Além disso, o fato de a maioria dos apicultores ser também pescador, contribuiu no 
ano de 2008 para o atraso no início da atividade. A pesca da lagosta, aparentemente mais 
lucrativa, faz com que praticamente abandonem a apicultura para se dedicarem à busca por 
este crustáceo.  

Ademais, posterior aos meses da pesca, acontece o período de férias escolares, época 
em que a cidade é invadida por veranistas, principalmente oriundos da cidade de Mossoró-
RN, configurando-se um momento propício para garantir renda extra, trabalhando em bares, 
restaurantes e outros serviços que são oferecidos nessa época, que coincide com o início das 
chuvas. Além destes aspectos, a impossibilidade de instalação dos experimentos para avaliar 
a produção de pólen, inviabilizou a obtenção de resultados conclusivos.   

Uma maior dedicação por parte dos produtores se faz necessária, para que se possa 
buscar acesso aos mercados compradores de pólen. Como os produtores locais têm na 
apicultura uma atividade secundária, conforme identificado nesta investigação, tal perspectiva 
ainda parece distante da realidade destes. 

A exploração de subprodutos da apicultura ocorre timidamente no Rio Grande do 
Norte (VILELA e PEREIRA, 2002; ALMEIDA et al., 2008). Com efeito, as condições 
ambientais tornam viável a otimização da atividade na exploração dos subprodutos. Porém, 
requer uma ação inclusive de cunho governamental no que concerne ao incentivo a estes 
produtores familiares. 
 
CONCLUSÕES 
 
Os apicultores de Tibau, embora possuam uma organização social na forma de associação, 
não têm na apicultura sua principal fonte de renda. As dificuldades em termos de habilidade 
gerencial, tanto por limitação de formação, como pela dedicação insuficiente à atividade, 
estão entre os principais motivos do pouco avanço da apicultura em termos comerciais, 
mesmo considerando que a venda de mel é uma considerável fonte de renda, com benefícios 
ambientais. 
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RESUMO 
 
As transformações em curso na economia brasileira, decorrentes, dentre outras coisas, do 
fenômeno da “reestruturação produtiva mundial” do início dos anos de 1980, e que só ganhou 
impulsão no Brasil no início da década de 1990, traz consigo mudanças significativas no 
ambiente empresarial. Mudanças estas sem precedentes, de ordem: produtiva, organizacional, 
técnico-científicas, entre outras, as quais têm exigido dos empresários a introdução de novas 
tecnologias no processo de produção. Simultaneamente o modelo de qualificação muda de 
perfil, trazendo como conseqüência, exigências de novos atributos a serem incorporados por 
parte do trabalhador como a polivalência e interatividade. Este projeto tem como objetivo 
identificar as principais variáveis que determinam a demanda por qualificação de mão-de-obra 
no setor comercial de Pau dos Ferros. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 
autores que tratam da temática, bem como uma pesquisa de campo junto aos proprietários das 
empresas formais do referido setor. Os pesquisados se mostraram mais criteriosos em termos 
de escolaridade, do que em experiência, uma vez que mais da metade dos entrevistados, 
declararam exigir nível médio completo para contratação, e apenas 25%, exige mais de 01 ano 
de experiência. No que se refere à idade e ao gênero, observou-se que há preferência por 
trabalhadores jovens com idade entre 18 e 29, e que para mais da metade das empresas, a 
categoria gênero é indiferente. Em linhas gerais, constatou-se que o processo de inovação nas 
empresas tem influenciado, mas não no nível esperado, o perfil dos trabalhadores do comércio 
de Pau dos Ferros.  
 
Palavras-chave: Mudanças tecnológicas e organizacionais, qualificação profissional, 
comércio, Pau dos Ferros.  
 
 Introdução 
 

Ao final dos anos de 1970, as mudanças e transformações ocorridas no mundo do 
trabalho se configuram sob a forma de uma crise estrutural do capital, cujos eixos básicos são 
as transformações do processo de organização do trabalho e as novas formas de controle 
social. A introdução no próprio processo, de novas técnicas de gestão, seguidas da utilização 
de tecnologias e equipamentos avançados, supera as práticas dos modelos taylorista/fordista; e 
anunciam o aparecimento de modelos alternativos, com destaque ao “Toyotismo ou modelo 
Japonês”. (ANTUNES, 1998). 

Essas transformações seriam, pois originárias da própria concorrência intercapitalista, 



 

 

bem como, da própria necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho, o que 
veio suscitar a resposta do capital à sua crise estrutural. (ANTUNES, 2000). 

A reestruturação econômica em curso tem, portanto, como tônica a busca de aumento 
de produtividade, a melhoria da qualidade do produto, a redução de custos, maior eficiência 
das empresas (capacidade de inovar) e a competitividade no mercado mundial. Tal dinâmica 
tem provocado mudanças no processo produtivo, na organização do trabalho, nas relações 
sociais e, conseqüentemente, no nível e composição do emprego. 

Para Coutinho (1995), as formas de automação programadas incorporam, 
crescentemente, características flexíveis, polivalentes, que transformam a fábrica num 
organismo complexo, “inteligente”, capaz de aprender e de se ajustar. Porém, essas tendências 
à automação flexível têm impacto sobre a composição e perfil da força de trabalho, 
implicando níveis médios muito mais elevados de qualificação, com ênfase na capacidade de 
interagir e lidar profissionalmente com equipamentos digitalizados. 

O ambiente econômico, de maior exposição da economia brasileira à competitividade 
internacional, provocado pela abertura comercial da economia brasileira, principalmente pós-
1990, age também na articulação em termos organizacionais e produtivos das empresas. 
Aquelas que já tinham uma participação mais aberta, e uma reorganização funcional foram 
menos atingidas, ao contrário, aquelas que não procederam a essas transformações ou outras 
de cunho “modernizador”, sofreram conseqüências muitas vezes irreversíveis. (DANTAS & 
SILVA, 2006) 

Essa adaptação das empresas a um novo cenário de abertura comercial, com adoção 
das inovações tecnológicas, verticalização da produção, dentre outras medidas, 
proporcionaram a reviravolta do mercado de trabalho brasileiro, verificado através de um 
enxugamento de postos de trabalho formais e de hierarquização das funções. (POCHMANN, 
2001). Ou seja, o mercado de trabalho brasileiro mudou numa intensidade revolucionária, 
uma vez que a partir da idéia de “flexibilização”, as empresas passaram a ajustar o volume 
necessário de insumos para manter uma maior eficiência alocativa entre capital e trabalho.  
  Dentro dessa dinâmica, a qualificação profissional emerge no cenário contemporâneo 
como um elemento importante na composição dos fatores que regem a competitividade dos 
países, das organizações e dos indivíduos. Assim sendo, embora a maior qualificação 
profissional não seja a solução para o desemprego, pois o seu aumento por si só não 
influencia na ampliação da demanda por força de trabalho (SINGER apud TARGINO 2000), 
ela tem sido um requisito extremamente importante na concorrência entre trabalhadores. 
  É, portanto, com base nesse contexto, que se pretende estudar a demanda por mão-de-
obra qualificada nas empresas do setor comercial de Pau dos Ferros. 

A escolha por Pau dos Ferros ocorre devido a sua localização privilegiada, através da 
qual exerce uma importância geo-econômica fundamental no interior do Rio Grande do Norte, 
liderando uma mesorregião composta por 234.971 mil habitantes. Em virtude de sua 
importância econômica, a cidade atualmente constitui-se em um centro regional que abriga 
uma população flutuante de aproximadamente 100.000 habitantes, que vem em busca, da 
grande disponibilidade de serviços públicos e comerciais existentes na cidade.  

O PIB do município, por exemplo, concentra-se basicamente no setor terciário. Em 
2004, esse setor representava 74% de toda a riqueza produzida no município, o que revela um 
peso enorme da atividade de serviços no PIB, a atividade comércio1, representa mais da 
metade dos estabelecimentos (63,88), sendo responsável por mais de 45% da geração de 
ocupações formais no município em estudo, o que justifica a escolha desta atividade como 
objeto desta pesquisa. (IBGE, 2000) 

                                                 
1 Como forma de facilitar a redação/entendimento do texto trataremos apenas por comércio o ramo de atividade designada pelo IBGE de 
“comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos”. 



 

 

Apesar da importância do comércio, a falta de qualificação profissional tem se 
apresentado como um fator de dificuldade por parte do ambiente empresarial. É o que mostra 
uma pesquisa realizada no inicio de 2007, na qual os empresários do setor comercial 2 ao 
serem questionados sobre as dificuldades para implantar inovações tanto na área tecnológica 
quanto organizacional citaram, dentre outras, o baixo nível de escolaridade dos funcionários e 
a falta de técnicos especializados, principalmente na área de informática.  

Neste sentido, o objetivo maior deste artigo é identificar as principais variáveis que 
determinam a demanda por qualificação de mão-de-obra no setor comercial de Pau dos 
Ferros.  

Assim sendo, pretendemos ao longo do nosso trabalho encontrar resposta para as 
seguintes questões: o setor comercial de Pau dos Ferros tem demandado mão-de-obra 
qualificada?As mudanças tecnológicas e/ou organizacionais tem induzido alterações na 
contratação de mão-de-obra?  

 
2 - Aspectos metodológicos 
 

A escolha de Pau dos Ferros como área de estudo, para esta pesquisa, deveu-se pelo 
fato deste município ser o principal agente econômico da região, e a avaliação da importância 
do setor comercial na cidade de Pau dos Ferros teve como fontes secundárias os dados do 
IBGE, conforme exposto no item anterior.  

A forma como foi concretizado este trabalho configurou-se mediante um estudo que 
teve como embasamento teórico a visão de especialistas na área de trabalho. Para isso, foi 
utilizada uma pesquisa de cunho bibliográfico diversificando nosso referencial teórico com o 
objetivo de criar um melhor embasamento para nossa pesquisa de campo. Na pesquisa 
bibliográfica foram colhidas as informações secundárias relacionadas ao tema, disponíveis em 
livros, teses, dissertações e artigos científicos encontrados em bibliotecas públicas ou 
disponíveis na internet. Sobre reestruturação produtiva e mercado de trabalho utilizamos 
vários autores, dentre os quais se destacam: Antunes (1998) e (2000), Carleial (1997). Como 
forma de reforçar a fundamentação teórico-analítica, foram realizadas discussões acerca da 
temática em questão no decorrer do processo de levantamento e análise dos dados. 

A pesquisa em pauta deu-se sobre a forma de uma pesquisa de campo, a qual foi 
realizada através da aplicação de um instrumental de coleta de tipo Entrevista estruturada 
junto aos empresários do setor comercial de Pau dos Ferros. 

Neste sentido, utilizou-se do método indutivo para alcançar os objetivos pretendidos, 
pois segundo Marconi e Lakatos (2000), esse método consiste no exercício mental, que parte 
da observação e análise de dados previamente constatados, para se elaborar posteriormente 
uma verdade intrínseca sobre as partes pesquisadas.  

    No que refere a sua natureza, a pesquisa pode ser caracterizada como sendo um 
estudo quanti-qualitativo, uma vez que se buscou analisar as principais variáveis que 
determinam a demanda por qualificação de mão-de-obra nas empresas do setor comercial em 
Pau dos Ferros. Optou-se por esse setor pelo fato de que Pau dos Ferros – RN tem no 
comércio o seu setor de destaque econômico.  

Quanto aos dados primários, estes foram obtidos através de entrevistas aos 
proprietários das empresas do setor comercial. O processo de seleção da amostra levou em 
consideração o método de amostragem por acessibilidade. Tal método, segundo Gil (2002), 
pode ser definido como sendo um método em que “o pesquisador determina sua amostra com 
base nos elementos a que tem acesso, admitindo que eles possam de alguma forma, 
representar o universo” 

                                                 
2 Ressalta-se que essa pesquisa foi realizada somente com as empresas formais cadastradas na Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL. 



 

 

Considerando-se um universo de 543 empresas atuando no comércio, conforme dados 
do IBGE, apresentados em tabela anterior, a amostra trabalhada foi calculada segundo a 
fórmula (cf GIL, 2002, p.117), a qual é demonstrada abaixo, totalizando 225 empresas a 
serem pesquisadas. Ressalta-se que a amostragem representativa da população a ser 
pesquisada será do tipo aleatória simples e que para o cálculo da amostra, a percentagem com 
que o fenômeno se verifica será de 0,53, com um desvio padrão de 1,96, correspondente a 
95% de confiança, ou seja, um erro padrão de 5%. 

 
n = ______σ2 p. q. N_______ 

e2 (N - 1) + σ2 p. q. 

Onde: 
n = tamanho da amostra 
σ = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão 
p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica 
q = percentagem complementar  
N = tamanho da população 
e2 = erro máximo permitido 
 

Para alcançar os objetivos propostos, foram priorizadas as questões direcionadas à 
identificação do processo de modernização relacionadas com a análise do processo produtivo 
(mudanças tecnológicas) e da gestão das empresas (mudanças organizacionais). Constatado o 
processo de reestruturação produtiva nessas empresas, buscou-se identificar seus 
desdobramentos no nível de exigência da qualificação profissional dos funcionários. 

Das 225 empresas visitadas, 167 proprietários se disponibilizaram a responder à 
entrevista, 11 se recusaram e 47 não foram encontrados no período de referência. 
Consideramos como período de referência, o mês de maio de 2008; ressaltando-se o fato de 
que se enquadraram nessa categoria, empresas visitadas mais de 03 vezes por nossa equipe, 
nas quais não foi encontrado o proprietário.  
 
3 – Análise e interpretação dos dados.  
 

A reestruturação econômica em curso desde a década de 1970 que tem como a tônica a 
busca de aumento de produtividade, a melhoria da qualidade do produto, a redução de custos, 
maior eficiência das empresas, e a competitividade no mercado mundial vêm gerando 
repercussões na organização do trabalho, nas relações sociais, no emprego e 
conseqüentemente na qualificação no trabalho, como já detalhado na introdução deste artigo.  

De acordo com Carleial, o fenômeno da reestruturação produtiva, a partir dos anos 80, 
e, sobretudo sua intensificação nos anos 90, tem exigido das empresas mudanças nas formas 
de gestão de suas estratégias e de seus processos, as quais têm impactado nas exigências de 
contratação de mão-de-obra. “De fato a qualificação profissional é uma temática importante 
quando se discute a organização dos fatores de produção para se ampliar a produtividade e 
ou melhorar a qualidade do produto”. (1997, p. 103).  

Diante dessas transformações e das mudanças nas exigências de qualificação,  
procurou-se analisar o processo de reestruturação da empresas do setor comercial de Pau dos 
Ferros-RN e seus impactos sobre a demanda por qualificação da mão-de-obra, cujos 
resultados apresentaremos a seguir. 

 

                                                 
3  Se for impossível chegar-se a uma estimativa inicial de p, então se deve estimá-la como sendo 0,5 (Cf. KAZMIER, 2007, P. 161). 



 

 

3.1 – Características gerais das empresas4 
  
Inicialmente, buscamos informações no sentido de traçar um perfil das empresas, 

identificando suas principais características como tempo de existência, renda bruta e setor de 
atuação, dentre outros.  

No que se refere ao tempo de existência das empresas, os dados demonstram que o 
setor comercial de Pau dos Ferros já adquiriu certa maturidade, superando, com isso, as 
adversidades e, provavelmente, se adequando às mudanças exigidas pelo cenário nacional. 
Isso pode ser visto quando se observa a maior concentração de empresas analisadas existe a 
mais de 8 (oito) anos; 31,73%, tem entre 8 e 15 anos de existência e 34,13% tem mais de 15 
anos. Apenas 6,58% das empresas entrevistadas têm menos de um ano.  

Ressalte-se que em termos de receita bruta anual, a grande maioria das empresas se 
enquadra na categoria de Micro e Pequena Empresa – MPE. Mais de 80% das entrevistadas 
afirmaram ter receita bruta até R$ 240.000,00; 16,17% disse auferir uma receita bruta entre 
R$ 240.000,00 e 2.400.000,00 e apenas 02 empresários afirmaram possuir receita acima de 
R$ 2.400.000,00. 

Quanto ao setor de atuação das empresas, observou-se que o comércio de Pau dos 
Ferros apresenta uma característica diversificada em termos do ramo de atuação, o que 
provavelmente se justifica, por ser esta cidade de maior movimentação comercial na região do 
Alto Oeste. Os dois setores de maiores destaques são o de vestuários e confecções (19,16%) e 
o de alimentos (12,57%).  

 
3.2 – As mudanças tecnológicas e organizacionais e seus impactos no setor 

comercial de Pau dos Ferros 
   
Com o acirramento da competição intercapitalista, as empresas foram obrigadas a 

buscarem estratégias para obter ganhos de produtividade através da racionalização5 dos 
processos produtivos (SENA, 2003). Assim sendo, quando os empresários brasileiros 
perceberam que a palavra competitividade não era apenas uma palavra de ordem mundial, 
mas um desafio no dia-a-dia, começaram a se reestruturar para conviverem com a 
concorrência nos mercados globalizados, de modo que os dirigentes tendem à busca de novos 
produtos, processos e práticas organizacionais que lhes garantam vantagens competitivas.  

Nas empresas objeto de estudo dessa pesquisa, a situação não tem sido muito 
diferente. Das empresas pesquisadas, constatou-se que 80,84% inovaram nos últimos 3 anos.  
No âmbito das inovações tecnológicas, constatou-se que as mesmas inovaram principalmente 
na aquisição de computadores e máquinas (54,07%) e diversificação de produtos (39,26%), 
como mostra o gráfico 1 abaixo:  

 

                                                 
4 Todos os dados absolutos e relativos, quando não citados a fonte, são resultados da pesquisa de campo (Projeto citado na primeira página 
deste ensaio) realizada em abril de 2008.  
5 De acordo com Frigotto (1999, p. 37) esse termo pode ser traduzido por: reengenharia, reestruturação produtiva, flexibilização, 
desregulamentação, descentralização e autonomia. 
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GRÁFICO 1 – Formas de inovação tecnológica das empresas 
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo – maio/2008. 

 Infere-se que a maioria das empresas pelo menos trabalha informatizada, mesmo que 
não aproveitem 100% de tudo que um computador pode oferecer em termos de organização e 
controle da empresa. Quanto à diversificação dos produtos, depreende-se que essa inovação 
seja uma das formas de aumentar o número de opções aos clientes, como forma de facilitar ao 
mesmo uma maior comodidade nas horas das suas compras.  

Quanto às inovações organizacionais, 36,30% das empresas inovaram em Layout e 
32,59% em marketing, o que demonstra o interesse em uma melhor apresentação por parte 
das empresas; em seguida e com mais de 20% foram citadas a estrutura funcional e a 
capacitação dos funcionários, conforme gráfico 2 abaixo.  
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GRÁFICO 2 – Formas de mudanças organizacionais das empresas  
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo – maio/2008. 
 

A terceirização, processo que consiste na contratação de serviços externos para atuar 
em áreas específicas, normalmente distantes da atividade-fim das empresas, tem surgido 
como parte da estratégia de reestruturação, modernização e incremento da produtividade, no 
sentido de alavancar o processo de racionalização das empresas industriais (SENA, 2003). 
Entretanto, observou-se que no comercio de Pau dos Ferros quase metade das empresas 
(45,18%) não aderiu a essa prática; das que optaram por terceirizar algum tipo de serviço, o 
mais citado foi a alternativa contabilidade/cobrança (82,43%) seguido por manutenção de 
equipamentos (51,35%).  

Os dados apresentados acima confirmam nossa premissa inicial de que as empresas do 
setor comercial de Pau dos Ferros seguem a tendência adotada pelos demais segmentos, para 



 

 

os quais a busca de novos produtos, processos e práticas organizacionais lhe favorecem na 
concorrência acirrada que travam diariamente com seus pares.  

Este fato é o que leva as empresas pesquisadas também a estarem em constantes 
mudanças, principalmente, através das inovações tecnológicas e organizacionais. Um 
indicativo de como os proprietários do comercio de Pau dos Ferros têm se preocupado com a 
competitividade do mercado e buscado se reestruturarem é o alto índice (71,85%) de respostas 
dadas a este tópico pelas empresas quando questionadas sobre os motivos que levaram a 
inovar. A expansão de mercados se destacou também como importante motivo (44,44%).  

Por outro lado, uma das principais dificuldades para implementação das inovações 
apresentadas pelos entrevistados foi a falta de técnicos especializados na área (38,52%), 
seguida pela falta de recursos financeiros (35,55) e o alto custo dos treinamentos (15,55%).  

 
3.3 - O perfil de exigências das empresas para contratação de mão-de-obra e a oferta 

de qualificação: abordagens 
 
Uma das principais características do processo de reestruturação produtiva 

experimentada pelo setor empresarial nos últimos anos é a realização de modificações 
relevantes na maneira como o processo de trabalho é organizado no interior das empresas, 
impactando, por sua vez, sobre a qualificação da mão-de-obra. As empresas pesquisadas têm 
se mostrado exigentes quanto ao grau de instrução do contratado, Mais de 50% das empresas 
requerem que o contratado tenha pelo menos o nível médio completo. Por outro lado, muito 
embora a qualificação profissional tenha emergido no cenário contemporâneo como um 
elemento importante na composição dos fatores que regem a competitividade dos países, das 
organizações e dos indivíduos, 40 empresas pesquisadas disseram ser indiferentes quanto ao 
nível de escolaridade da mão-de-obra empregada, conforme tabela abaixo. Ressalte-se que no 
atual modelo de qualificação, a escolaridade é vista como requisito mínimo.  
 
Tabela 1 – Nível de escolaridade exigida para contratação de mão-de-obra 

ESCOLARIDADE ABSOLUTO RELATIVO (%) 
Fundamental Completo 18 13,64 
Médio Completo 75 56,82 
Superior Completo 0 0,0 
Indiferente 39 29,54 

TOTAL 132 100% 
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo – maio/2008. 

 
Já no que se refere a variável experiência, os dados obtidos divergem dos números 

apresentados em termos de país, e do próprio discurso oficial, uma vez que quase 40% dos 
proprietários declararam contratar mão-de-obra sem experiência e com menos um ano de 
experiência. Isso sem falar nos mais de 31%, para quem esse critério é indiferente, conforme 
mostra a tabela a seguir.  
 
Tabela 2 – Tempo de experiência exigido para contratação de mão-de-obra 

 EXPERIÊNCIA  ABSOLUTO RELATIVO (%) 
Sem Experiência 21 15,91 
Menos de 1 ano 31 23,48 
Entre 1 a 2 anos 33 25,00 
Entre 2 a 3 anos 02 1,52 
Acima de 3 anos 03 2,27 



 

 

Indiferente 42 31,82 
TOTAL 132 100% 

Fonte: NUDESP, pesquisa de campo – maio/2008. 
 

Esse fenômeno pode ser justificado pelas características peculiares, nas quais o 
comércio local está envolvido, de caráter paternal, onde a “indicação” (grifo da autora) é 
predominante na contratação de novos trabalhadores (59,85%).  

No que se refere à variável idade, quase metade das empresas (49,24%) é indiferente a 
esse requisito e nenhuma tem interesse em contratar trabalhadores com menos de 18 anos, 
entre os que têm preferência predominam as faixas etárias entre 18 e 14, e entre 25 e 29, 
respectivamente 28,78% e 18,93%. Esse alto grau de indiferença também se observa quando 
se trata do gênero 55,65%. Entretanto, quando há preferência, essa ocorre pelo sexo 
masculino (23,48%).  

Quando perguntamos aos proprietários das empresas que tinham pelo menos 1 
funcionário, metade afirmaram que sim. Já quando a pergunta era sobre qualificação para eles 
mesmos, esse percentual sobe para 64%.  Ressalte-se que 20% dos entrevistados não tinham 
funcionário. Esses dados nos permitem constatar que apesar de investir em novas tecnologias 
e em formas modernas de organização, a preocupação com a qualificação dos funcionários 
fica bem aquém do esperado.  

 
Conclusões 

 
A discussão dos efeitos da reestruturação produtiva sobre o trabalho tem apontado que 

estão ocorrendo modificações no universo do trabalho, sendo que, uma das conseqüências 
mais visíveis é a ampliação da exigência por qualificação dos trabalhadores. 

Tal qual pode ser observado no âmbito nacional, em Pau dos Ferros, a qualificação 
profissional emerge no cenário contemporâneo como um requisito importante para boa parte 
das empresas pesquisadas. Por outro lado, o nível de escolaridade não garante mais um 
trabalhador qualificado.  

De modo geral, os pesquisados se mostraram mais criteriosos em termos de 
escolaridade, do que em experiência, uma vez que mais da metade dos entrevistados, 
declararam exigir nível médio completo para contratação, e pouco mais de 25%, exige mais 
de 01 ano de experiência. No que se refere à idade e ao gênero, observou-se que quase metade 
das empresas exigem pessoas com idade entre 18 e 29 anos, e que para mais da metade das 
empresas, a categoria gênero é indiferente. 
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A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE MUDANÇA
TECNOLÓGICA: UM ESTUDO JUNTO AOS TRABALHADORES DO 
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RESUMO
O avanço do conhecimento técnico-científico e sua difusão no processo produtivo alteraram
significativamente a posição dos agentes produtivos no mercado internacional. A emergência de
um novo paradigma flexível tem ocasionado grandes transformações em termos de superação das
antigas formas de produção, o que se traduz em novos desafios para o mercado de trabalho.
Nesse sentido, a qualificação profissional emerge no cenário contemporâneo como um elemento
importante na composição dos fatores que regem a competitividade dos países, das organizações
e dos indivíduos, trazendo como conseqüência, exigências de novos atributos de qualificação
profissional, como a polivalência e interatividade. Este projeto tem objetivo estudar variáveis que
identifiquem a qualificação da mão-de-obra empregada no setor comercial de Pau dos Ferros.
Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de campo, mediante uma entrevista estruturada, junto
aos funcionários das empresas cadastradas. De modo geral, percebemos que há um baixo nível de
qualificação por parte dos trabalhadores, embora tenha sido ressaltada a escolaridade como ponto
positivo. Tal afirmação se justifica pelo fato de que mais de 80% declararam não ter participado
de nenhum tipo de treinamento para exercer a atividade atual.

Palavras chaves: Reestruturação produtiva, qualificação profissional e comércio.

Introdução

Desde fins da década de 1970 e inicio dos anos de 1980, o capital por meio da
constituição de formas de acumulação, mais flexíveis, ocasionou várias transformações no
processo produtivo como um todo. A introdução no próprio processo, de novas técnicas de
gestão, seguidas da utilização de tecnologias e equipamentos avançados, supera as práticas dos
modelos taylorista/fordista; e conseqüentemente anunciam o aparecimento de modelos
alternativos, com destaque ao “Toyotismo ou modelo Japonês. Além deste modelo, temos as
experiências na Califórnia, Norte da Itália, Suécia e Alemanha” (ANTUNES, 1998).

Essa crise estrutural fez com que, entre outras conseqüências, fosse implementado um
complexo processo de reestruturação do capital com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo
e que afetou o mundo do trabalho. Tratava-se, entretanto, de reestruturar o padrão produtivo

                                                
1 Resumo extraído do Projeto de Pesquisa “A qualificação profissional como um desafio para os trabalhadores do 
comércio de Pau dos Ferros-RN”, coordenado pela professora Vanuza Maria Pontes Sena.
2 Bolsista PIBIC, aluno do 3º período do Curso de Ciências Econômicas, Departamento de Economia –
CAMEAM/UERN.
3 Professora Coordenadora do Projeto - Departamento de Economia–CAMEAM/UERN.
4 Professores membros do NUDESP – Departamento de Economia-CAMEAM/UERN.
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estruturado sobre o binômio taylorismo e fordismo, procurando dessa forma, romper os
patamares de acumulação existentes no período anterior, especialmente no pós-guerra.
Emergiram-se novos processos de trabalhos, em que o cronômetro e a produção em série de
massa são substituídos pela flexibilização da produção à lógica do mercado.

Como argumenta Ianni (1997, p.149) “o que comanda a flexibilização do trabalho é um
novo padrão de racionalidade do processo de reprodução ampliada do capital, lançado em escala
global”.

Dessa forma, no processo de trabalho da fábrica automatizada, o ritmo da produção não
depende mais do ritmo de trabalho dos operários, mas sim do rendimento das satisfações, de
modo que os operários deixam de ter domínio sobre o tempo necessário para a realização de suas
atividades. Como conseqüência, o trabalhador perde o domínio sobre o processo produtivo e
aumenta mais o domínio do capital sobre a forca de trabalho.

Portanto, para entender as exigências mais individualizadas do sistema Toyota acrescenta-
se que além de flexibilidade do aparato produtivo, é preciso também a flexibilização da
organização do trabalho, no sentido de agilidade na adaptação do maquinário e dos instrumentos
para que novos produtos sejam elaborados.

Arruda (1997) destaca alguns reflexos da aplicação dos princípios do toyotismo sobre a
qualificação da força de trabalho, uma vez que alguns teóricos afirmam, que no trabalho
flexibilizado, demanda-se do trabalhador uma postura critica, ou seja, exige-se não só o seu
esforço físico, mas também o dispêndio do esforço mental.

De acordo com Arruda (2000), o novo modelo de qualificação profissional não só rompe
com o paradigma de qualificação anterior, que privilegiava a especialização, como também com
o modelo comportamental requerido do trabalhador, de modo que o silêncio e a fragmentação de
tarefas dão lugar à comunicação e à interatividade. Na percepção desse autor, mesmo em setores
com baixo nível de automação, nota-se a elevação do patamar de qualificação, em virtude do
processo de reestruturação produtiva. Por outro lado, as organizações conectadas aos setores
modernos da economia marginalizam os trabalhadores e reproduzem situações de exclusão
social, na medida em que tendem a se orientar de forma seletiva, privilegiando setores e/ou
trabalhadores considerados estratégicos.

Para Régnier (1997) a palavra de ordem passa a ser aprendizado contínuo, de forma que
se o individuo deixar de investir no seu próprio aprendizado, o mesmo está fadado à
desatualização, aumentando os seus riscos na manutenção do emprego e diminuindo as
oportunidades de inserção no mercado.

Contudo, do novo trabalhador espera-se uma disposição para o auto-desenvolvimento,
para o aprendizado permanente, a apresentação de soluções criativas, o exercício da autonomia e
a mobilização de saberes oriunda da escola e das suas experiências de vida. Isso permite pensar
que a responsabilidade pela formação profissional para o trabalho passa a ser cada vez mais de
natureza individual, das iniciativas e esforços pessoais do investimento (financeiro, de tempo, de
esforços) de cada um.

Como defende Deluiz (1996), muitas das habilidades requeridas vão além do que
tradicionalmente se convencionou ser passível de adquirir via mecanismos formais de educação e
formação profissional, uma vez que para o trabalhador desenvolver as novas funções, as
exigências de competências somente podem ser construídas sobre uma ampla base de educação
geral, ou seja, em longo prazo.

Dessa forma, com a idéia de flexibilização no atual paradigma o que se vislumbra, 
portanto, para o operário é mais necessidade de informação acerca do processo no qual esta
envolvido. Trata-se da qualificação real do trabalhador compreendido como um conjunto de
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competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais
como: de formação geral (conhecimento científico); da formação profissional (conhecimento
técnico); e da experiência de trabalho e social (qualificação tácita). (SENA: 2006).

Se as exigências de multiqualificação se revelam, por um lado, como uma necessidade do
processo de acumulação, e se constituem como estratégias empresarias para manutenção de suas
taxas de lucro, contraditoriamente, apresentam-se como um desafio a ser enfrentado para os
empregados, bem como os que pretendem se candidatar ao mercado de trabalho brasileiro, uma
vez que a insegurança é a conseqüência mais imediata nessa processualidade do mercado de
trabalho brasileiro. O “dinamismo” no mundo dos negócios faz com que tudo aconteça com
tamanha flexibilidade, ou seja, o trabalhador, satisfeito ou não, é condicionado a busca constante
de conhecimentos novos para desenvolver a principal tarefa exigida pela empresa – “a capacidade
intelectual”.

Assim sendo, o município de Pau dos Ferros - RN também está inserido nessa realidade,
visto que a falta de qualificação profissional tem se apresentado como um fator de dificuldade por
parte do ambiente empresarial. É o que mostra uma pesquisa realizada no inicio de 2007, na qual
os empresários do setor comercial5 ao serem questionados sobre as dificuldades para implantar
inovações tanto na área tecnológica quanto organizacional citaram, dentre outras, o baixo nível de
escolaridade dos funcionários e a falta de técnicos especializados, principalmente na área de
informática. Neste sentido, o objetivo geral desse estudo é identificar a qualificação dos
trabalhadores no comércio de Pau dos Ferros-RN frente ao cenário das mudanças ocorridas no
comércio local. Como objetivos específicos, destacamos: mensurar os determinantes para uma
qualificação que atenda as exigências do empregador ; bem como identificar quais as aspirações
do trabalhador no comércio local.

Procedimentos Metodológicos

A escolha de Pau dos Ferros como área de estudo, para esta pesquisa, deveu-se pelo fato
deste município ser o principal agente econômico da região do Alto Oeste Potiguar.

Devido a sua localização privilegiada, Pau dos Ferros exerce uma importância 
geoeconômica fundamental no interior do Rio Grande do Norte, liderando uma mesorregião
composta de 234.971 mil habitantes, sendo um município que é favorecido por uma corrente e
concentração de fluxo de população, mercadorias e dinheiro, numa região que liga as fronteiras
dos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba.

Quando analisado do ponto de vista mais geral da economia Norte-rio-grandense, Pau dos
Ferros se constitui em um município pólo deste Estado, um centro comercial regional que abriga
uma população flutuante de aproximadamente 100.000 habitantes, em virtude de sua participação
e importância econômica, principalmente pela concentração de uma quantidade significativa de
órgãos oficiais, agências bancárias, estabelecimentos educacionais e de saúde, universidade e
pequenas indústrias, além da grande disponibilidade de serviços públicos e comerciais.

Outros indicadores que reforçam a condição de Pau dos Ferros, enquanto pólo de
prestação de serviços é a distribuição das unidades empresariais, e da população ocupada por
setores e/ou atividades econômicas. Conforme dados do IBGE (2006) a atividade comércio,
representa mais da metade dos estabelecimentos (63,88%), sendo responsável por mais de 45%

                                                
5

Ressalta-se que essa pesquisa foi realizada somente com as empresas formais cadastradas na Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL .
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da geração de ocupações formais no município em estudo, o que justifica a escolha desta
atividade como objeto desta pesquisa.

Para alcançarmos os objetivos desta pesquisa procedemos a sua elaboração em dois níveis
(teórico e empírico), que se interpenetram e se complementam.

Em um primeiro momento, e como forma de garantir o embasamento teórico
metodológico, foram utilizadas as publicações dos principais autores da literatura especializada
na área, tais como: ANTUNES, (1998.; 2000); CARLEIAL (1997), dentre outros.

O trabalho de campo, a etapa principal do projeto, foi realizado através da aplicação de
um instrumental de coleta de tipo entrevista, cuja qual foi realizada junto aos trabalhadores do
setor comercial.

Considerando-se um universo de 1073 trabalhadores inseridos no comercio de Pau dos
Ferros, conforme dados do IBGE (2006), a amostra foi extraída da fórmula (cf GIL, 2000, p.114),
totalizando 283 trabalhadores a serem pesquisados. Destes, 277 responderam à entrevista e 6 se
recusaram a responder.

Na entrevista foram priorizadas questões direcionadas ao nível de escolaridade dos
trabalhadores e experiência profissional, bem como o seu interesse na participação de
treinamentos como forma de manter-se atualizado frente às exigências do setor no qual ele está
inserido.

Ressalta-se, que mediante consolidação dos dados, dentre as contribuições enfatizadas,
tem-se a oportunidade de futura atualização, contribuindo essencialmente, para efetiva criação de
um banco de dados sobre os trabalhadores do comércio de Pau dos Ferros, o qual poderá vir a
subsidiar outros trabalhos na área, bem como, políticas públicas para o município.

Análise e interpretação dos dados

Conforme citado anteriormente, de um universo de 283 trabalhadores, somente 277
responderam a entrevista que compunha aproximadamente 40 perguntas entre questões abertas e 
fechadas; sendo que 6 se recusaram a responder.

Quanto ao ramo de atividades empresariais em que os trabalhadores estão inseridos
constatamos uma diversidade, com destaque para o setor de alimentos (35,38%) e vestuário
(12,64%). No que se refere à distribuição dos trabalhadores por ocupação, percebemos que a
maioria (60,29%) da mão-de-obra empregada no comercio de Pau dos Ferros exerce a função de
vendedor, conforme demonstra o gráfico abaixo.
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GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES QUANTO A PRINCIPAL
FUNÇÃO DESEMPENHADA NA EMPRESA
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo, março de 2008.
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No que se refere ao perfil dos trabalhadores em termos de gênero, constatamos que há 
uma predominância de mão–de-obra feminina (55,23%) se comparada à masculina. Quanto à 
faixa etária dos trabalhadores percebemos uma mão-de-obra jovem no comércio de Pau dos 
Ferros, quando há mais de 60% entrevistados entre 18 e 29 anos, conforme mostra o gráfico 2.
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GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo, março de 2008.

Uma das principais características do processo de reestruturação produtiva experimentada
pelo setor empresarial nos últimos anos têm sido a realização de modificações relevantes na
maneira como o processo de trabalho é organizado no interior das empresas, passando a exigir
qualificações que agreguem valor ao diploma e que tenham aplicabilidade na situação de
trabalho. Com base nisso, o requisito mínimo, que é a escolaridade, dentro dessas novas regras de
competitividade, pode ser melhor visualizado no gráfico 3 abaixo.
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GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES SEGUNDO A
ESCOLARIDADE
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo, março de 2008.

De acordo com o gráfico 3, constatamos que os resultados da pesquisa são compatíveis
com a revisão de literatura, uma vez que o nível de escolaridade tem se mostrado como uma
variável considerável no perfil dos trabalhadores, haja vista que 42,60% declararam ter concluído
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o ensino médio completo. Depreendemos com isso que as empresas do comercio local têm sido
criteriosas quanto à variável escolaridade na contratação da mão-de-obra, uma vez que mais de
60% estão acima do nível médio, seja com o nível superior completo ou incompleto.

Quanto ao estado civil dos trabalhadores há uma proximidade percentual entre o número
de casados e solteiros, conforme mostra o gráfico 4.
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GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES SEGUNDO ESTADO CIVIL
Fonte: NUDESP, pesquisa de campo, março de 2008.

Quando os trabalhadores foram questionados se recebem incentivos para participar das
decisões nas empresas, 74,01% responderam que não. Isso nos leva a questionarmos a pouca
utilização de ações dos empregadores, no que se refere à descentralização das decisões, com
participação efetiva dos trabalhadores.

25,99%

74,01%
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GRÁFICO 5 - PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS DECISÕES DA 
EMPRESA
Fonte: Pesquisa de Campo (2008)

Foi analisada também a participação dos trabalhadores em treinamentos na empresa,
sendo que qause 60% dos entrevistados informaram não terem a então participado de nenhum
treinamento na empresa.
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GRÁFICO 6 - PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TREINAMENTOS NA 
EMPRESA
Fonte: Pesquisa de Campo (2008).

Dos que participaram de algum treinamento 45,54%, participou pelos menos de um
treinamento no ano, sendo que quanto à forma de acesso aos treinamentos, mais de 50%
declararam que este foi pago pela própria empresa. E com relação a esse incentivo, mais de 40% 
afirmaram ter sido com liberação e custeio.

Dentre os treinamentos realizados, temos palestras e cursos técnicos especializados, como 
os mais indicados pelos entrevistados, respectivamente 34,82% e 21,43%.

Os entrevistados foram questionados da área de treinamento considerada necessária para
melhor desempenho da função na empresa. Sobre esse questionamento as alternativas de
atendimento ao público (60,29%) e promoção de vendas (13,36%) foram indicadas como as
principais. O que mostra que os trabalhadores têm voltado suas atenções à questão do
atendimento a demanda, para melhor atendê-la. Essa preocupação pode está associada ao fato
deste em manter-se ocupado, quando busca ampliar seu desempenho no âmbito de sua ocupação.
Fato contrário à posição dos empregadores, haja vista que mais de 80% entrevistados disseram
não ter realizado nenhum treinamento para exercer a atividade atual.

Quando se questionou, qual a principal dificuldade encontrada para viabilizar os
treinamentos que atendam às necessidades da empresa, mais de 50% dos trabalhadores respondeu
disponibilidade de tempo, bem como, quase 16% relataram o fato de inexistência de cursos na
área pretendida.

Observamos também que mais de 50% dos trabalhadores afirmaram não ver na empresa
preocupação em manter a continuidade/periodicidade dos cursos/treinamentos.

A pesquisa também teve a preocupação de identificar como os trabalhadores avaliam as 
oportunidades de qualificação na empresa e na cidade, uma vez que mais de 60% disseram
estarem satisfeitos em ambos os questionamentos.

Foi também levantada à opinião dos trabalhadores quanto aos resultados da qualificação
profissional no seu cotidiano. Mais de 60% responderam melhoria no desempenho das atividades. 
Quanto ao aumento de salário se resumiu apenas pouco mais de 8% dos trabalhadores.

Considerações finais
Observou-se que as discussões realizadas sobre o modelo flexível mostraram-se

convergentes em relação à intensificação da exploração sobre o trabalhador na busca para
elevação da produtividade e do lucro, de modo que suas funções passam a ser tudo aquilo que é
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necessário à eficácia produtiva, sem, no entanto, formar uma unidade coerente capaz de conferir-
lhe uma identidade profissional.

De modo geral, os pesquisados se mostraram com bom nível de escolaridade, uma vez
que mais de 60% tem nível acima do médio completo. No que se refere ao gênero e a idade,
observou-se que dentre nosso universo de entrevistados há predominância de mulheres e de uma
mão-de-obra jovem no comércio de Pau dos Ferros.

A pesquisa também teve a preocupação de identificar se os trabalhadores têm participado
de treinamentos e suas aspirações oferecidas pelas empresas e a cidade acerca das oportunidades
de treinamentos. Constatamos que quase 60% dos trabalhadores, não participaram de nenhum
treinamento na empresa, principalmente para exercer a atividade atual na mesma, o que já se
configuram em mais de 80% dos entrevistados.

Quanto às aspirações do trabalhador na empresa e na cidade, constatamos certas
contradições, quando os mesmos afirmam se mostrarem satisfeitos com as oportunidades de
treinamentos em ambos os casos, e em alguns pontos eles na maioria afirmam não terem,
participados de treinamentos para exercer a atual função; bem como, mais de 50% afirmaram que
não há uma preocupação por parte da empresa em manter a continuidade/periodicidade dos
cursos/treinamentos.
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RESUMO 
 
Mossoró conta hoje com a gestão plena da Assistência Social, realizando ações de proteção 
social básica e especial, conforme o estabelecido pelo Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Deste modo, o presente trabalho pretende tecer uma análise acerca da política de 
Assistência Social no município, avaliando como esta vem sendo implementada e buscando 
colaborar para construção de proposições que possam contribuir para melhoria das ações 
existentes. Para realizar tal análise tomamos como parâmetro as leis que regulamentam a 
Assistência Social no Brasil e o diálogo com autoras como Carmelita Yazbek, Adaílsa Sposati 
e Ivanete Boschetti, que têm uma produção consolidada e reconhecida na área. Nesse sentido, 
realizamos pesquisa documental, bibliográfica, além da pesquisa de campo, que se 
complementaram e nos possibilitaram a realização da presente análise. Foram realizadas 20 
entrevistas com usuários(as) da assistência social e 17 com profissionais, através da quais 
detectamos as fragilidades na implementação e efetivação da referida política no município. 
Algumas das dificuldades mais freqüentes foram: a frágil compreensão da política de 
Assistência Social; o reduzido tamanho da equipe para a operacionalização do programa; a 
ausência de contratação por concurso público; a necessidade de uma capacitação continuada, 
que dê conta das especificidades de cada programa; falta de recursos materiais e infra-
estruturais para o desenvolvimento das atividades com qualidade. Todos esses elementos 
foram analisados e discutidos para contribuir na elaboração de estratégias de enfrentamento 
dos desafios postos para a efetivação da Assistência Social em Mossoró/RN. 
 
Palavras-chave: Política pública; Política Social; Proteção Social.  
 
INTRODUÇÃO 

 
A assistência social, conforme a Constituição Federal de 1988, se configura como 

uma política pública de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência. O 
reconhecimento legal da Assistência, formalizado pela Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), de dezembro de 1993, representa um avanço, não somente conceitual, mas 
principalmente político. Esse processo gesta a possibilidade de superação do caráter 
emergencial e fragmentado das ações que marcam a trajetória da Assistência Social no Brasil. 
Segundo Yazbek(2006), a LOAS estabelece uma nova matriz para a Assistência, iniciando um 
processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e direito dos que 
dela necessitarem. 

Esta Lei Orgânica foi resultado de um amplo movimento em defesa da assistência, 
o qual teve um forte direcionamento do Conselho Federal de Assistência Social (CFESS) e 
dos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). Embora não tenha contemplado todos 
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os anseios e propostas elaboradas, sua aprovação significou um marco inicial para pensar a 
Assistência como direito e buscar romper com as práticas clientelistas/paternalistas que vêm 
historicamente caracterizado-a no Brasil.  

Como resultado do processo que gerou a nova ordenação jurídica da Assistência 
Social no Brasil, exige-se dos municípios mudanças, que vão desde o sentido simbólico e 
político da Assistência à sua organização gerencial, enquanto política pública. Tais mudanças 
são condição para que o município obtenha legitimação e financiamento devendo este se 
adequar às diretrizes emanadas dos órgãos e fóruns colegiados em nível Federal, Estadual e 
Municipal. 

Mesmo diante da aprovação de uma estrutura normativa, alguns avanços políticos 
ainda se fazem necessários para o reconhecimento e consolidação da Assistência Social como 
um direito garantido e administrado pelo Estado. Dentre os referidos aspectos, e conforme 
leitura de autores que estudam a temática como Yazbek (2006), Sposati (1995, 2006) e 
Boschetti (2001), podemos destacar: a forma de implementação/gestão da política de 
assistência; o reconhecimento da população quanto a questão do direito e não do favor; a 
garantia orçamentária para Assistência e a ampliação da cobertura, no sentido de promover a 
universalidade dos serviços, dentre outras questões. 

A trajetória desta política após a aprovação da LOAS, vai ser perpassada por 
inúmeros desafios, mas também, pelo aprofundamento dos avanços na sua consolidação como 
política social pública. Nesse sentido, em novembro de 2004 foi aprovada a nova Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) que, seguindo as deliberações da IV Conferência 
Nacional de Assistência Social, aponta para a necessidade de construção e implementação do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o qual passa a funcionar a partir de 15 de julho 
de 2005. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estabelece um modelo de gestão 
para todo o território nacional, instituído pela LOAS, objetivando consolidar a 
descentralização e participação.  Consolida o modo de gestão compartilhada, o co-
financiamento e a cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e 
complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social no campo da 
Assistência Social. Segundo Sposati (2006), o SUAS não é um programa, mas uma nova 
ordenação da Gestão da Assistência como política pública. Com ele, a organização dessa 
política vai pautar-se nas ações de proteção social básica(PSB) e proteção social 
especial(PSE), qualificando, também, os municípios em vários níveis de gestão que os 
diferenciam em sua responsabilidade.  

A elaboração dos planos de Assistência Social em seus diversos níveis – federal, 
estadual e municipal – deve estar assentada na realidade concreta vivenciada pelos sujeitos 
que necessitam dessa política, respeitando as especificidades locais. Para tanto, os estados e 
municípios precisam ter uma aproximação com a realidade de modo a pensar estratégias 
consistentes para a consolidação da Assistência. Neste sentido, Mossoró conta hoje com a 
gestão plena da Assistência Social, realizando ações de proteção social básica e especial, por 
meio de vários serviços, programas e projetos, conforme o estabelecido pelo SUAS. 

Sabemos, entretanto, que a efetivação desta política e a qualidade dos serviços 
prestados não depende apenas de sua garantia em lei. Ao longo dos anos 1990 e início deste 
século, ao mesmo tempo em que esta legislação era elaborada e promulgada, ganhava força 
um processo de reconfiguração do Estado. Neste momento, a desregulamentação e a abertura 
da economia foi legitimada e estimulada pela expansão do neoliberalismo, tida como um 
importante instrumento para superar o atraso e modernizar as indústrias no território nacional. 

Ao contrário do que afirmavam os defensores das reformas neoliberais, podemos 
perceber o aumento da concentração de renda e do desemprego e a redução do nível da 
atividade econômica. O aumento da vulnerabilidade externa, o avanço da privatização, a 



 

retração do Estado e a desarticulação do parque industrial, além da fragmentação das políticas 
sociais e inúmeras restrições no campo dos direitos, foram alguns dos custos que a sociedade 
brasileira pagou por todas estas medidas ditas modernizantes. 

Estas mudanças, sumariamente elencadas acima, fazem parte de um processo de 
recomposição da ordem burguesa e convergem na direção de uma reconfiguração do Estado 
brasileiro, caracterizada por Behring(2003) como uma contra-reforma. Todas elas precisam 
ser levadas em consideração quando nos propomos a refletir sobre a Assistência Social, de 
modo a entender os desafios postos para sua implementação. 

O pano de fundo de nossa análise é, portanto, este duplo movimento que envolve a 
política de Assistência: por um lado, um avanço significativo na concepção e na forma como 
a política deve ser implementada, por outro, o aprofundamento da contra-reforma do Estado e 
um processo intenso de retirada de direitos e de responsabilização dos sujeitos. 

Diante desse quadro, a nossa proposta de pesquisa teve como objetivo realizar 
uma avaliação da Assistência Social no município de Mossoró, tendo como referência as 
diretrizes explicitadas na PNAS/SUAS e o discurso de profissionais e usuários(as) dos 
projetos e programas inseridos em tais políticas. Desta forma, almejamos contribuir para a 
efetivação de melhorias nas ações existentes, bem como apontar elementos para nortear o 
processo de criação, operacionalização e implementação de novos projetos. Possibilitando, 
também, um debate profícuo sobre os paradigmas gerados pelos poderes constituídos. 
 
METODOLOGIA 
 

Por conta da complexidade que permeia nosso objeto, privilegiamos a discussão 
relativa à especificidade da política de Assistência Social de Mossoró, procurando não perder 
de vista a dimensão da totalidade. Nossa preocupação com tal dimensão centrou-se no fato de 
acreditarmos na importância de compreender racionalmente a realidade como um todo 
estruturado, dialético. O entendimento do concreto como síntese de múltiplas determinações 
nos remete a uma análise do processo histórico em que ele se constitui. 

Neste sentido, para nortearmos a avaliação da Política Municipal de Assistência 
Social em Mossoró, estabelecemos quatro indicadores. Foram estes: a efetivação dos 
objetivos propostos nos programas desenvolvidos; a adequação dos programas a Política 
Nacional e ao Sistema Único de Assistência Social; a avaliação dos usuários(as) quanto a sua 
inserção no programa e; a avaliação dos/das  profissionais quanto à condução e eficácia dos 
programas e projetos nos quais eles estão inseridos. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa documental, que abarcou o levantamento e 
análise dos seguintes documentos: a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a Política 
Nacional da Assistência Social (PNAS), a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde( NOB/SUAS), a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 
(NOB/RH), os projetos de criação dos programas e os Relatórios de Gestão do município de 
2006 e 2007. 

Concomitante a esse processo, fizemos uma revisão bibliográfica sobre o tema da 
Assistência Social, no sentido de fundamentarmos e construirmos uma análise de dados 
consistente e aprofundada. Tal revisão privilegiou autores de referência nacional na área, 
como: Yazbek(2006), Sposati(2006),  Boschetti(2003). Consideramos, também, a necessidade 
de termos uma postura criativa na equipe, no sentido de construir proposições para o 
município passíveis de serem efetivadas e que estejam em consonância com as diretrizes 
nacionais elaboradas para a Assistência. 

Atualmente existem em Mossoró 13 programas no campo da Ação Social Básica e 
04 entre as Ações de Proteção Especial. Dentre eles, não será trabalhado o Cadastro Único, 
tendo em vista traçar um perfil geral dos usuários dos demais programas, o que se tornaria 



 

uma repetição. Existem, ainda, alguns programas de Proteção Social Básica e Especial 
realizados total ou parcialmente pela rede conveniada. Tais programas não serão 
considerados, por se constituírem em um atendimento concretizado de forma indireta. Do 
total dos programas desenvolvidos no município foram selecionados, portanto, 10 cuja análise 
é objeto desse texto. 

Além da análise bibliográfica e documental, realizamos pesquisa de campo junto 
aos usuários(as) e profissionais que atuam nos programas selecionados para o estudo. O 
instrumento de produção de dados utilizado para este fim foi a entrevista semi-estruturada, 
gravada e transcrita. Consideramos esta um dos principais meios de abordagem para obtenção 
de dados qualitativos, na medida em que nos permite uma aproximação com os sujeitos, bem 
como, nos possibilita conhecer o universo de significados contidos nos seus discursos, os 
quais permeiam suas vivências cotidianas.  

A princípio tínhamos a intenção de realizar entrevistas com dois usuários(as) e 
dois profissionais de cada programa. No entanto, detectamos três programas que funcionavam 
com apenas uma profissional (Benefício de Prestação Continuada (BPC), Apoio as Pessoas 
com Deficiência e Trabalhador Cidadão), desta forma, ao todo foram aplicadas 20 entrevistas 
com usuários(as) e 17 com profissionais. Estes últimos foram entrevistados(as) em seu local 
de trabalho e os primeiros em suas residências, por meio de endereços obtidos junto a 
Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS). 

As entrevistas buscaram construir uma avaliação sobre os programas nos quais os 
sujeitos estavam inseridos e versaram sobre o conhecimento acerca da Assistência Social no 
município, anseios, expectativas, e dificuldades encontradas na utilização ou implementação 
os serviços. 

Utilizamos como técnica de interpretação de dados a Análise de Conteúdo, que 
pode ser entendida como um conjunto de instrumentos metodológicos que vem sendo 
aperfeiçoado e aplicado a discursos diversos. É um instrumento usualmente utilizado em 
investigações qualitativas e possui, como principais características metodológicas, a 
objetividade, sistematização e inferência. 

Uma das dificuldades mais relevantes para o desenvolvimento da pesquisa foi a 
falta de recursos para a realização das entrevistas tendo em vista que não tínhamos gravadores 
suficientes, nem recursos para a compra de fitas cassetes, indispensáveis para o registro dos 
depoimentos. Assim, tornou-se necessário pedir gravadores emprestados, já que sem eles a 
atividade seria inviabilizada. 

Ao iniciarmos o processo de produção de dados, fomos nos deparando com um 
volume muito grande de informações para serem analisadas. Deste modo, consideramos 
pertinente priorizar a análise dos programas que estão sendo desenvolvidos atualmente. 
Apesar de compor a proposta inicial deste estudo, a análise dos serviços e dos projetos em 
andamento não seria viável, dado o tempo definido para a realização do trabalho e os recursos 
existentes para este fim. Ainda que não tenha sido possível fazer um estudo tão detalhado, 
avaliamos que esta restrição não comprometeu o essencial do projeto, que é a análise da 
implementação da política de Assistência no município de Mossoró. 

Uma outra grande dificuldade encontrada e que, de alguma forma, comprometeu 
parcialmente os resultados obtidos, foi a presença de uma única profissional respondendo por 
mais de um programa. Este fato fez com que, na entrevista, surgissem houvesse uma 
dificuldade em ter clareza quanto ao programa a que ela se referia, dificultando o processo de 
produção de dados. Além disso, alguns(as) profissionais não se sentiram em condições de 
decidir sobre a realização da entrevista e consideraram necessário pedir autorização a gerência 
para responder às perguntas. Este contratempo, além de atrasar o desenvolvimento das 
atividades, demonstra claramente a falta de autonomia de alguns(as) profissionais para tomar 
decisões simples. 



 

Apesar dos desafios encontrados para o cumprimento dos objetivos propostos, 
consideramos que, com uma dose de criatividade, um forte empenho da equipe e a realização 
de um trabalho conjunto, eles foram superados, de modo que podemos apresentar, ainda que 
sucintamente, os seus principais resultados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A política de Assistência Social, prevista na Constituição Federal e regulamentada 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), configura a Assistência Social como direito 
do cidadão e dever do Estado. Tal política está estruturada com o objetivo de garantir os 
meios de subsistência aqueles(as) que se encontram em situação de pobreza e miserabilidade. 

Historicamente, a Assistência Social tem sido utilizada pelo Estado como uma 
estratégia de enfrentamento da questão social. A promulgação da LOAS estabelece um marco 
de ruptura com as tendências anteriormente presentes nas práticas de Assistência Social, 
apontando para uma nova perspectiva. Esta deverá privilegiar a universalidade da cobertura 
de atendimento social, sob responsabilidade e coordenação do Estado em suas diferentes 
instâncias, contemplando as populações urbanas e rurais.  

A contratação de assistentes sociais, por meio de concurso público, constitui-se no 
primeiro passo de estruturação política e organizacional para a implementação da LOAS nos 
municípios. No entanto, verificamos  que esta exigência ainda está distante da realidade de 
Mossoró. Em nossas entrevistas, constatamos que apenas um(a) dos(as) profissionais 
entrevistadas se submeteu a concurso público, ou seja, a maioria expressiva teve sua forma de 
inserção pautada na indicação política.  

A forma de inserção por indicação compromete não só as relações de trabalho, 
mas a própria atuação profissional. No caso da Assistência Social, este fato é particularmente 
importante à medida que o exercício desta atividade requer uma postura de afirmação dos 
direitos do cidadão e deveres do Estado –  independente de qualquer outro fator ou correlação 
de força, seja este de ordem política ou pessoal. Aliada a esta ausência de concurso, 
detectamos um dado preocupante com relação à capacitação profissional. Pudemos constatar a 
realização pontual de atividades e cursos de capacitação, ou mesmo a sua inexistência.  

Mesmo quando ela acontece com certa regularidade, não é feita garantindo as 
especificidades de cada programa. Ainda que possa ser extremamente enriquecedora a 
experiência de cursos com temáticas amplas, que envolvam um conjunto de profissionais 
variado, atuando em diferentes áreas, é fundamental garantir as especificidades dos espaços 
de atuação dos(as) profissionais. Cada programa tem seu público alvo diferenciado, seus 
desafios. Reunir apenas estes(as) profissionais pode propiciar debates mais aprofundados e 
troca de experiências que contribuam para melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Acreditamos que a estabilidade no emprego por meio do concurso público e a 
capacitação profissional contínua são fundamentais para viabilizar uma postura mais crítica e 
reivindicativa acerca das condições de trabalho e da qualidade das atividades desenvolvidas. 
Ambas estão previstas na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH), 
instituída após a criação do SUAS, o qual determina que:  

 
[...] De acordo com as atribuições dos diferentes níveis de gestão do SUAS, 
definidas na NOB/SUAS, compete a cada uma delas contratar e manter o quadro de 
pessoal qualificado academicamente e por profissões regulamentadas por Lei, por 
meio de concurso público e na quantidade necessária à execução  da gestão e dos 
serviços socioassistenciais, conforme a necessidade da população e as condições de 
gestão de cada ente. (BRASIL,  2006, p. 19-20).  

 



 

O fortalecimento da atuação profissional e da capacitação é imprescindível para a 
efetivação da política de Assistência como direito e para estimular a participação ativa dos 
usuários na condução desta política. Outro ponto que percebemos na realidade de Mossoró, 
por meio do discurso de profissionais e usuários(as), é que persiste um grande 
desconhecimento acerca da política de Assistência. Com a constituição de 1988 e a 
regulamentação da LOAS de 1993, a Assistência passa a ser vista por uma nova ótica: a ótica 
do direito, do dever legal de garantia de benefícios e serviços sociais. Deste modo, rompe-se 
com a compreensão tradicional, que a identifica como dever moral de ajuda.  

Porém, se no âmbito legal e do discurso oficial houve mudanças, a percepção de 
ajuda/assistencialismo permanece ainda impregnada nas práticas e serviços prestados. Metade 
dos(as) 20 usuários(as) dos diversos programas, quando questionados quanto aquilo que 
compreendiam por Assistência, demonstraram de forma nítida o seu desconhecimento. A 
incompreensão demonstra uma necessidade urgente de repensar a forma como a Política de 
Assistência Social vem sendo implementada em Mossoró. Se “não se sabe dizer o que é” ou 
não “se entende nada”, conforma-se com aquilo que se tem, perde-se a dimensão da 
criticidade e da possibilidade de implementar lutas para garantir novas conquistas ou mesmo 
ter acesso aos direitos já existentes.  

A outra metade dos usuários(as), ao se arriscarem a falar um pouco sobre a 
Assistência, davam respostas vagas e, por vezes, apontavam para uma concepção atrelada à 
idéia da ajuda ou registraram uma grande dificuldade em distingui-la do direito. As falas 
apontam para a força – que ainda persiste – da concepção de Assistência ligada à concessão 
de favores e à idéia de uma ajuda especializada, que se concretiza na filantropia. Este 
resultado parece demonstrar que a inserção nos programas da Assistência não foi capaz de 
alterar esta percepção.  

Mas não é somente entre os(as) usuários(as) que pudemos constatar esta confusão. 
Nos depoimentos das pessoas que trabalham diretamente com a política também foi possível 
perceber resquícios da cultura asssitencialista. Das 17 profissionais entrevistadas, apenas 6 
mencionaram claramente a perspectiva da Assistência como direito do cidadão e dever do 
Estado. Este fato é considerado por nós preocupante tendo em vista que a compreensão do(a) 
profissional, quando vinculada à noção de ajuda, pode comprometer o trabalho realizado, 
esvaziando o seu conteúdo político e desconsiderando os(as) usuários(as) como sujeitos de 
direitos.  

Com base nesta observação, podemos dizer que a consolidação de um novo 
modelo para a política de Assistência Social depende da superação de antigas práticas e 
concepções, bem como da forma como profissionais e usuários(as) a percebem. 
Consideramos fundamental caminhar no sentido de fortalecê-la como uma política que 
trabalha diretamente com diferentes expressões da questão social e cujo entendimento remete 
à forma de pensar a sociedade capitalista e suas contradições.  

Este desafio se agrava quando percebemos a dificuldade de 
reflexão/posicionamento crítico de usuários(as), que, se por um lado parecem conformados 
por terem passado nos “critérios do programas”, por outro demonstram um grande 
desconhecimento da política e dos seus direitos, fato que restringe consideravelmente o seu 
potencial reivindicativo. Os(as) profissionais, entretanto, também demonstraram relativa 
dificuldade de avaliar criticamente o processo de implementação do programa. Estas 
dificuldades podem estar associadas tanto a um possível atrelamento político advindo de sua 
indicação, quanto à fragilidade na sua capacitação.  

Consideramos oportuno também, chamar a atenção para ausência de uma análise 
mais ampla das fragilidades encontradas. Os aspectos apontados encontram-se todos no plano 
do cotidiano e na imediaticidade dos fenômenos. Não obtivemos respostas que apontassem 
para um entendimento da Assistência de forma ampla ou que articulassem as dificuldades 



 

enfrentadas com uma análise da conjuntura atual, considerando os desafios postos para a 
efetivação da política de Assistência. Esta compreensão nos parece fundamental para 
fortalecer uma postura crítico-reflexiva em que as profissionais construam suas estratégias de 
ação levando em consideração a realidade que as cercam e atuem de forma efetiva na 
ampliação dos direitos. 

Dentre as barreiras encontradas para o desenvolvimento do trabalho foram 
frequentemente mencionados a ausência de uma equipe técnica para cada programa, com sala 
e recursos específicos. A utilização de alguns recursos e serviços por vários programas, por 
vezes, atrasa ou mesmo inviabiliza a intervenção profissional. Além disso, existem programas 
que são operacionalizados por apenas uma profissional, bem como profissionais na GEDS 
que coordenam mais de um programa. Ainda com relação a este ponto, em muitos programas 
as profissionais mencionaram a necessidade de trabalhar fora do expediente para poder dar 
conta de todas as atividades, o que contraria os direitos trabalhistas duramente conquistados 
com relação à duração da jornada de trabalho. 

Acreditamos que é de vital importância para a qualidade dos serviços prestados à 
população, a existência de equipe multidisciplinar, uma vez que somente por meio da 
conjugação dos esforços e conhecimentos poderemos efetivar a política nos moldes previstos 
pela legislação em vigor. É urgente a necessidade de ampliação da equipe e de melhoria nas 
condições de trabalho no que diz respeito ao transporte e aos materiais utilizados para o bom 
desempenho das atividades em cerca da metade dos programas estudados. 

Os(as) profissionais entrevistados(as) afirmaram ter uma relação muito boa com a 
gerente do Desenvolvimento Social e com os demais programas e profissionais da GEDS. No 
entanto, personalizam na gerente as relações institucionais, esboçando uma dificuldade de 
reflexão crítica das ações da Gerência e da sua relação com mesma. Ainda assim, foram 
sinalizados alguns entraves para a realização do trabalho, como a burocracia e a falta de 
recursos para operacionalizar a prestação dos serviços da melhor forma possível. 

Para finalizar, ressaltamos que a Assistência Social deve articular-se às demais 
políticas públicas, e neste sentido, potencializar a autonomia dos seus usuários(as) e seu 
fortalecimento na luta por direitos sociais. O que percebemos, no entanto, na realidade de 
Mossoró, é uma desarticulação entre a Assistência e as demais políticas públicas, fato que 
dificulta a efetivação e o fortalecimento da rede socioassistencial prevista no SUAS. 

CONCLUSÃO 

Todo o novo ordenamento jurídico da Assistência que começa a se delinear com a 
LOAS e é reforçado e regulamentado com a PNAS e o SUAS se pauta em uma concepção 
desta como política pública, portanto, dever do Estado e direito da população. Trata-se de 
construir uma outra concepção de Assistência que aponta para princípios como a democracia, 
a cidadania, a participação social, a descentralização, a valorização dos(as) usuários(as) 
enquanto sujeitos de direito e dos(as) profissionais como trabalhadores(as) qualificados(as) 
que prestam um serviço especializado. 

Portanto, especificamente na realidade de Mossoró, para se concretizar da forma 
como está idealizada, exige um conjunto de reflexões e práticas que passam por questões 
relacionadas a investimentos estruturais e infra-estruturais, pela existência de profissionais 
qualificados e com uma formação específica na área, pela continuidade das ações, pelo 
rompimento com a ingerência político partidária em seu interior, com a efetivação de uma 
gestão democrática e participativa e a construção da autonomia de seus(as) usuários(as) e 
profissionais.  



 

Enfim, trata-se de, no âmbito da Assistência, forjar uma nova ética pautada na 
valorização do ser humano, na construção de sua cidadania e na garantia da justiça social, sem 
distinções de quaisquer tipo. 
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Resumo 
Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de avaliar os impactos ambientais do 
município de Areia Branca e propor um background de impactos ambientais para subsidiar as 
decisões no processo de desenvolvimento da atividade turística. Desenvolveu-se a partir de 
uma metodologia embasada em observações empíricas in loco em métodos de avaliação de 
impactos ambientais como a matriz de interação dos impactos. Como resultados, foram 
identificados, caracterizados e avaliados os 10 principais impactos ambientais dentro do 
espaço turístico do município. Estes impactos representam o background para a atividade 
turística, e possibilita ao poder público subsídios para o desenvolvimento de políticas 
ambientais e programas de gestão ambiental visando ao controle dos impactos ambientais 
atuais e futuros.  
 
Palavras-chave: avaliação de impactos; matriz de interação; gestão ambiental. 
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Nesse contexto studo 
de Areia Branca isando

                                                

Introdução 
O município de Areia Branca é considerado o carro-chefe do Pólo d

Costa Branca e, por isso, deverá ser palco de profundas transformações advindas com o 
desenvolvimento desta atividade. Como o turismo é uma atividade efetivamente causadora de 
impactos ambientais, este trabalho se justifica em função da relevância da a

 como instrumento de gestão ambiental, previsto na Política 
Nacional do Meio Ambiente (B ). possui caráter preventivo e objetiva, 
entre outros, subsidiar o poder público nos processos de tomada de decisão para 
implementação de projetos ou programas efetivamente causadores de degradação ambiental.  

A atividade turística, apesar de, ainda, ser vista por muitos como uma atividade 
limpa, uma “indústria sem chaminés”, na prática, trata-se de uma atividade que possui grande 
potencial de degradação, especialmente, porque se desenvolve em uma rede de interação com 
mais de 50 setores da economia, como a construção civil, comércio, transportes entre outros. 

Dessa forma, o fato desta atividade estar sendo prevista e planejada para alavancar o 
desenvolvimento do município de Areia Branca, faz-se mister realizar um levantamento 
prévio dos principais impactos ambientais existentes, de modo a se conhecer a situação 
ambiental do município antes da implementação efetiva desta atividade. Assim, será possível 
subsidiar as decisões do poder público quanto à implementação de diversos empreendimentos, 
bem como, permitirá um background que norteie os processos de p

. 
, este e objetiva caracterizar e diagnosticar os impactos 

ambientais no município  v  propor um background, isto é, um nível de 
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referência, para o planejamento e gestão ambiental da atividade turística a ser incrementada 
com o desenvolvimento do Pólo Costa Branca. 
 
Metodologia 

Os procedimentos metodológicos consistiram em três etapas, estando todas apoiadas 
em pesquisa bibliográfica e consubstanciadas por observações empíricas realizadas in loco. 

A primeira etapa tratou da delimitação da área de estudo. Para isto, levou-se em 
consideração a proposição de Cruz (2001) quanto à configuração dos espaços turísticos. Estes 
espaços são determinados em função da apropriação dos elementos da paisagem pela 
atividade turística ou por possuir, em seu território, atrativos potenciais para o 
desenvolvimento da atividade. 

Baseando-se nesta lógica, delimitou-se o espaço turístico de Areia Branca como 
sendo o território limitado ao sul, com a Estrada que liga Ponta do Mel a Areia Branca; a 
leste, com Porto do Mangue; a norte, com o Oceano Atlântico; e, a oeste, com Grossos 
(Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Delimitação do espaço turístico de Areia Branca

A segunda etapa consistiu na elaboração de um breve diagnóstico ambiental da área 
de estudo, pois de acordo com Sánchez (2006) este diagnóstico serve de base para a avaliação 
de impactos ambientais que tem como finalidade considerar os impactos antes de se tomar 
decisões. 

O diagnóstico ambiental trata-se do
studo 

Segundo Oliveira (2003), dessa maneira teremos uma visão holística da realidade.  
A terceira etapa foi a avaliação dos impactos ambientais. Para isso, tomou-se como 

referência a Resolução CONAMA nº 1/1986 que, em seu art. 1º, define impacto ambiental 
como sendo 

 
 

 levantamento dos componentes dos meios físico, 
biológico e socioeconômico a fim de conhecer a situação ambiental da área de e
previamente determinada (QUEIROZ, 1992). 

. 
 



qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I– a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV 
– as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos 
recursos ambientais. 
 

Neste processo, utilizou-se a metodologia proposta por Oliveira e Medeiros (2007), 
fundamentada numa análise sistêmica integrando os meios físico, biológico e 
socioeconômico. Dessa forma, entende-se a relação de causa e efeito entre eles.  

Este método, denominado Matriz de Interação

 
Quadro 1 – Apresentação dos atributos e parâmetros para avaliação de impactos ambientais, de 

acordo com Oliveira e Medeiros (2007) 

, avalia os impactos a partir da 
definição de 6 atributos e 15 parâmetros para os impactos ambientais, conforme demonstra o 
quadro 01, a seguir: 

ATRIBUTOS PARÂMETROS MARCA

1 Positivo: quando uma ação realizada numa área tem como conseqüência uma alteração benéfica à mesma. + 

2 Negativo: quando uma ação realizada numa área tem como conseqüência uma alteração negativa à 
mesma. 

- 1 

Caráter: Representa a 
influência de uma ação 

realizada na área afetada tendo 
como resposta uma alteração 
ambiental no seu constituinte 

ambiental 3
Indefinido: quando uma ação realizada numa área tem como conseqüência uma alteração ambiental ainda 
incerta, pois depende das técnicas, métodos e intensidades utilizados na ação impactante, tornando-se 
positivo ou negativo por meio de monitoramentos e mitigação dos impactos. 

± 

4 Direto: também denominado impacto primário ou de primeira ordem, resulta de ação direta da atividade 
impactante sobre elemento do meio. 

D 
2 

Ordem: Atributo pelo qual se 
determina o nível de relação 
entre a ação impactante e o 

impacto gerado ao meio 
ambiente  

5 Indireto: resulta de uma ação secundária em resposta à ação anterior ou quando é integrante de uma 
cadeia de reações, também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem. 

I 

6 Fraco: Quando os fatores impactantes são inexpressíveis não chegando a causar descaracterização dos 
constituintes ambientais. 1 

7 Moderado: Quando os fatores impactantes são medianamente elevados chegando a causar uma baixa 
descaracterização dos constituintes ambientais. 

2 3 

Magnitude: Representa a força 
do impacto ambiental 
apresentando-se numa 

dimensão que se torna gradual 
às diferenciadas ações 

produtoras dos impactos no 
sistema ambiental. 

8 Forte: Quando os fatores impactantes são bastante elevados a ponto de causar uma profunda 
descaracterização geral dos constituintes ambientais. 

3 

9 Curta: quando a neutralização do impacto ocorre imediatamente após o final da ação. C 

10  Média: quando da necessidade de decorrer razoável período de tempo para a dissolução do impacto. M 4 

Duração: É a contabilização de 
tempo da duração do impacto, 

depois de finalizada a ação 
executada que o determinou. 11 Extensa: quando após a conclusão da ação geradora do impacto, este permanece por longo período de 

tempo. 
E 

12 Local: quando a extensão do impacto atinge a superfície delimitada pela área de influência direta e uma 
pequena porção periférica da área atingida. 

L 

5 

Escala: Delimita a extensão 
espacial do impacto tendo 

como base, a relação entre a 
ação causadora e a extensão 

territorial atingida. 
13 Regional: quando a extensão do impacto atinge a superfície delimitada pela área de influência da área 

impactada e sua bacia hidrográfica. 
R 

14 Reversível: quando após a ação impactante o objeto ambiental atingido retorna às condições ambientais 
iniciais, de forma natural ou antrópica. 

 

6 

Reversibilidade: Menciona a 
capacidade do elemento do 

meio atingido por uma 
determinada ação, de retomar 

às condições ambientais 
precedentes. 

15
Irreversível: quando o objeto ambiental atingido por ação impactante não alcança as condições 
ambientais anteriores, apesar de tentativas com esse propósito.  

Notadamente, a metodologia utilizada torna-se uma poderosa ferramenta servindo 
como modelo de gestão ambiental para o turismo e qualquer outra atividade auxiliando os 
gestores públicos na tomada de decisão. 
 
Resultados e discussão 

Para uma melhor compreensão acerca da avaliação de impactos desenvolvida para 
este estudo, optou-se por apresentar os 10 impactos mais significativos no município de Areia 

. 
 



Branca, os quais, d  o background  de impactos ambientais pa
. 

efinem ra a atividade turística 
(Quadro 2)

Quadro 2 - Matriz de interação – Check-list 
 Atributos 

Caráter Ordem Magnitude Duração Escala Reversibilidade 

 Parâmetros 

 
 

Impactos 

+ - ± D I 1 2 3 C M E L R   
Devastação dos manguezais  X  X    X   X  X X  
Assoreamento do Rio Apodi-Mossoró  X   X   X   X  X X  
Salinização dos solos  X  X    X   X X  X  
Alagamentos nas ruas   X   X  X  X   X  X  
Degradação das dunas  X  X   X   X   X X  
Processos erosivos  X   X  X    X X   X 
Lançamentos de esgotos in natura no 
Rio  

 X  X    X   X  X X  

Disposição e tratamento inadequado de 
resíduos sólidos 

 X  X    X   X X  X  

Ocupação irregular na zona costeira  X  X   X    X X  X  
Poluição sonora  X  X   X  X   X  X  

 

 
irreversível. 

Com vistas a explicitar melhor a relação entre os impactos identificados, far-se-á, a 
seguir, uma breve discussão sobre cada um deles

Breve discussão sobre os impactos ambientais

1. Devastação dos manguezais 

estacam
e

Todos os impactos identificados são possíveis conseqüências e respostas ambientais 
às atividades econômicas e sociais que se desenvolvem no município.  

Dos 10 (dez) impactos identificados, todos eles têm caráter negativo revelando o 
quadro de degradação em Areia Branca. Apesar disso, algumas atividades como a 
carcinicultura e a salineira produzem alguns impactos positivos, como a geração de emprego e 
renda. Porém, são pouco significativos em relação aos danos causados ao meio ambiente.  

Do total de dez impactos 7 (70%) são de ordem direta e 3 (30%) de ordem indireta. 
A magnitude expressa a extensão do impacto no sistema ambiental. Assim, verifica-

se que nenhum impacto é de magnitude fraca, 5 (50%) são de magnitude moderada e 5 (50%) 
de magnitude forte.  

A duração dos impactos se dá da seguinte forma: 2 (20%) impactos são de curta 
duração, 1 (10%) é de média duração e 7 (70%) de longa duração. Quanto à escala de 
abrangência dos impactos, verifica-se que 6 (60%) impactos são de escala local e 4 (40%) de 
escala regional. No que se refere à reversibilidade, 9 (90%) são reversíveis e apenas 1 (10%) é

. 
 

   
 

As alterações geradas pela degradação dos manguezais no estuário do Rio Apodi-
Mossoró são provocadas principalmente pelas atividades humanas desequilibrando esse 
ecossistema ao interferir em sua dinâmica. D -se, nesse sentido, as atividades salineira 
 carcinicultora e o processo de urbanização desordenado. 

Contudo, historicamente as salinas têm sido consideradas o principal agente causador 
dessa degradação, conforme corrobora Rocha (2004) ao afirmar que as áreas de manguezais 
eram bem maiores antes das salinas  limitarem-nas a estreitas faixas às margens do rio. 

Percebe-se, assim, que não houve um planejamento adequado enfocando a questão 
ambiental nos períodos de instalação da atividade salineira, que se deu a partir do 
desmatamento e aterramento de grande parte dos manguezais, levando à morte ou fuga de 
diversos organismos que ali viviam, expondo os solos à erosão e, conseqüentemente, 
contribuindo com o assoreamento do rio. 

. 
 



 
2. Assoreamento do rio Apodi-Mossoró 

Segundo Santos (2003), outro fator que contribuiu para o assoreamento foi a 
construção da Prainha de Grossos, onde em uma das suas margens foi depositada uma 
quantidade significativa de areia, facilitando o carreamento deste material para o leito do rio.

oje apresenta um quadro grave e preocupante, uma vez que já se 
percebe o entupimento da foz do rio com bancos de areia

3. Salinização dos Solos 

m uma antiga salina desativada. 
 
4. Alagamento nas ruas 

 

5. Degradação das Dunas 

O processo de assoreamento é decorrente de várias ações que se relacionam e são 
observadas no espaço e no tempo, como o desmatamento da mata ciliar, dos mangues e da 
vegetação de dunas. Aliado a isso, a ocupação humana desordenada e irregular às margens do 
rio, para dar lugar às atividades produtivas e ao espaço urbano, também contribuíram 
sobremaneira para este processo. 

 
O assoreamento h

 o que vem prejudicando a 
navegação, e conseqüentemente, o escoamento da produção salineira, e o desenvolvimento da 
pesca.  
 

Este impacto ocorre provavelmente em função da atividade salineira que se 
desenvolve historicamente no município. Foi constatado através de observações empíricas 
que já existem solos salinizados em certos locais do município. No entanto, foi no povoado de 
São José que se verificou a ocorrência de uma planície de inundação com crosta de sal na 
superfície e com uma camada de óleo abaixo. Isto pode indicar que a área deve ter sido usada 
para descarte de águas-mães e, ainda, para descarte de óleo. Isto pode vir a contribuir para a 
contaminação dos aqüíferos situados naquela região, o que carece de investigações científicas 
mais profundas nesta área. 

Os solos salinizados ficam comprometidos para fins agricultáveis e para criação dos 
animais além de, dificultar a infiltração de águas pluviais provocando alagamentos, pois 
nessas áreas a vegetação, tão importante para a proteção do solo, não germina. Isto pode ser 
verificado na comunidade de Upanema, e

Os alagamentos são freqüentes na zona urbana no período chuvoso. Alguns fatores 
que contribuem para tal fato são: planejamento inadequado; crescimento desordenado; 
ocupações em áreas inadequadas; inexistência de saneamento básico; sistema de drenagem de 
águas pluviais sub-dimensionado e ineficiente; impermeabilização do solo; entupimento de 
bueiros; baixa conscientização ambiental da população que deposita lixo nas ruas, os quais 
são carreados para os bueiros; e, uso inadequado das valas de escoamento das águas pluviais, 
que hoje serve como receptor dos esgotos da cidade.

Este problema é agravado devido ao fato de que a cidade está situada praticamente 
ao nível do mar, com uma altitude média de 3 metros e por possuir uma topografia plana e 
sem zonas de declividades, para onde essas águas poderiam ser direcionadas através de um 
sistema de drenagem eficiente. 

 

As alterações provocadas nas dunas de Areia Branca estão associadas a várias ações 
como depósito de lixo, queimadas, retirada de sedimentos, construções irregulares e retirada 
da vegetação. 

Apesar das dunas do município apresentarem, aparentemente, um bom estado de 
conservação, a associação das ações supracitadas tem se intensificado nos últimos anos, 
aumentando a pressão sobre este importante recurso natural. Pode-se citar como um dos 
responsáveis diretos pela intensificação desta pressão, as especulações em torno do 

. 
 



desenvolvimento do turismo, uma vez que gerou a ocupação desordenada dessas (e nessas) 
áreas. 

Grande parte das dunas do município é desprovida de vegetação (dunas móveis), 
como as de Cristóvão, Redonda e Pedra Grande. Estas unidades desempenham um papel 
importantíssimo nesse ambiente costeiro, pois são responsáveis por captar, armazenar e filtrar 
as águas pluviais para a recarga de aqüíferos, além de constituírem importantes atrativos 
turísticos. As que possuem vegetação, apesar de serem em menor número, também são 
fundamentais, pois servem de abrigo para pequenos animais, contêm a erosão, seqüestram o 
dióxido de carbono (CO2) e amenizam o clima da cidade retendo o calor atmosférico. 

Contudo, esta importância não parece despertar a sensibilidade da população e dos 
gestores públicos, uma vez que são cada vez mais freqüentes atividades como, a retirada de 
areia para uso na construção civil; deposição de lixo e queimadas; desmatamento relacionado 
à especulação imobiliária e construções irregulares. 
 
6. Processos Erosivos 

 
 7. Lançamento de Esgoto in natura no rio 

2003

 
8.Disposição e tratamento inadequado de resíduos sólidos 

Este impacto está relacionado a uma série de fatores, como a baixa conscientização 
da população, que despeja seus resíduos nas ruas, no mangue, em terrenos baldios e na vala 
que circunda a cidade ou que, em função da falta de estrutura de algumas comunidades rurais, 
o maneja de forma inadequada, dispondo-o sobre as dunas ou queimando. Essa prática danosa 
agrava os alagamentos na cidade, contamina e polui o rio, intensifica a devastação dos 
manguezais e das dunas. Nota-se que é nos bairros periféricos que estes problemas são mais 
acentuados. 

Estes processos ocorrem, de forma mais acentuada, nas áreas de falésias e dunas e 
nas proximidades do rio Apodi-Mossoró, em sua maioria, decorrentes do desmatamento.  

Nas comunidades rurais como Morro Pintado, Ponta do Mel e Barra de Upanema 
este impacto está relacionado à retirada da vegetação de dunas e falésias para a atividade 
agropecuária. Nas áreas urbanas, tem-se ainda a retirada de vegetação ciliar das margens do 
rio Apodi-Mossoró, o desmatamento e ocupação em áreas dunares e o processo de 
impermeabilização do solo, contribuído para aumento do processo erosivo. 

O desmatamento e a impermeabilização do solo diminuem a capacidade de 
infiltração das águas pluviais e intensificam o escoamento superficial, produzindo 
assoreamento, ravinas e voçorocas como resultados do processo erosivo. 

Este impacto ocorre principalmente pela ausência de saneamento básico no 
município de Areia Branca. O  que existe na cidade é uma rede de esgotos, sem tratamento, 
para águas servidas, que são lançadas direta e indiretamente no Rio Apodi-Mossoró (Santos 

). 
Provavelmente, boa parte das residências dos bairros periféricos não tem acesso à 

rede de esgotos, sendo a descarga dos efluentes feitas para uma vala que circunda toda a 
cidade e deságua na foz do rio. O que reforça essa atitude é o fato de apenas 0,1% das 
residências possuírem fossas sépticas (Santos, 2004). Todas as demais residências ou lançam 
diretamente no rio ou na vala seus efluentes ou possuem fossas absorventes, as quais 
potencializam os riscos de contaminação dos aqüíferos. 

Também, vale ressaltar o fato de estabelecimentos comerciais situados no marco zero 
da cidade lançarem seus esgotos diretamente no rio, bem como estabelecimentos públicos, 
como é o caso do matadouro municipal. 
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Outro fator que contribui para o agravamento deste impacto é o  fato de o aterro 
controlado não funcionar como tal, pois na verdade trata-se de um lixão que, há muito tempo, 
teve sua capacidade ultrapassada. Para lá são destinados cerca de 50 t/mês de lixo, segundo 
informações da Gerência de Gestão Ambiental do município. Todo tipo de resíduo, desde o 
doméstico até o hospitalar, é levado para lá e despejado, sem nenhum tipo de tratamento. 

9. Ocupação irregular na zona costeira 
A zona costeira da área de estudo sofre um intenso processo de ocupação irregular, 

que apesar de ser histórico, tem se intensificado nos últimos anos como conseqüência da 
especulação imobiliária em torno do desenvolvimento do turismo. Esta ocupação se dá em
áreas de preservação permanente, como ordas de

m área da união. Inicia-se com 

Como reflexo desta ocupação, pode-se citar a privatização das praias, um impacto 
que pode vir a se agravar com o incremento do turismo. Parte desta responsabilidade hoje 
pode ser atribuída a algumas salinas, que ocuparam algumas áreas privatizando áreas 
públicas, como pode-se perceber nas proximidades da praia da Costa e do Pontal, que têm o 
seu acesso restrito devido à existência de uma salina na área. 

 
 
10. Poluição sonora 

O problema da poluição sonora é muito preocupante
de som realizando propagandas 

íveis de decibéis estabelecidos 
em lei (Resolução CONAMA nº 01/1990). Soma-se a isso, o uso de equipamentos de som em 
estabelecimentos comerciais e igrejas em todo o território do espaço turístico

es
Os impactos ambientais identificados são fruto de um processo histórico de ausência 

de planejamento e gestão ambiental do uso e ocupação do solo. Estes impactos associados 
produzem uma cadeia de interações que intensificam os seus efeitos negativos, devido às suas 
características sinérgicas e cumulativas. Isto torna a situação ambiental do município grave, 
refletindo em redução da qualidade de vida de sua população e dos visitantes. 

Sugere-se, portanto, a aplicação de algumas medidas com vistas à mitigação de 
alguns desses impactos, como a realização de saneamento básico, programas de 

As condições em que se encontra o lixão geram sérios problemas ambientais, 
sobretudo para a comunidade em que está inserido, como poluição atmosférica pela queimada 
de lixo neste local e pela exalação de gases provenientes da decomposição, esta também gera 
o chorume líquido altamente tóxico que pode infiltrar-se no solo e chegar até o lençol freático 
ou escoar e chegar aos mananciais superficiais, esse processo pode ainda ser acelerado pelas 
águas da chuva, a degradação da paisagem, a proliferação de vetores que transmitem doenças 
como baratas, ratos e moscas, outro agravante é a questão de catadores de lixo neste local que 
nele entram sem proteção nenhuma prejudicando sua saúde. 
  

 
 dunas, b  falésias, nas margens do rio, na área 

de praias e e a demarcação de terras através de cercados ou 
com construções. 

Desse modo, esta ocupação desordenada e não planejada contribui para acentuar 
impactos associados, como a erosão, assoreamento, deposição de lixo em locais inadequados 
e tantos outros que agravam ainda mais os danos desta prática, que deveria ser evitada através 
de um planejamento e fiscalização efetiva. 

, visto que durante a semana, no 
perímetro urbano, há um intenso tráfego de veículos 
comerciais, políticas, de eventos entre outras ultrapassando os n

. 
A poluição sonora prolongada, pode trazer sérios problemas auditivos, além de tirar 

o sossego e inviabilizar algumas atividades, como as escolares e atrapalhar os trabalhos 
médicos nos hospitais. 
  
Conclusõ  

. 
 



reflorestamento nas margens do rio e nas dunas e retirada da areia do leito do rio nos períodos 
de maré baixa com rigoroso controle ambiental.  

Além disso, convém ressaltar que com o advento da atividade turística, há uma 
tendência de intensificar esse quadro. Por isso, faz-se necessário a adoção de políticas 
ambientais voltadas à realização e manutenção de programas de gestão ambiental visando à 
fiscalização das atividades efetivamente poluidoras e monitoramento da evolução dos 
impactos ambientais atuais e futuros. 

Este estudo, por possibilitar a determinação de um background de impactos 
ambientais, fornece subsídios ao poder público na execução destas políticas ambientais, 
visando minimizar ou evitar impactos futuros e indesejados. 
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Resumo 
O texto apresenta as tendências do mercado de trabalho dos/as assistentes sociais egressos/as da 
Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, compreendendo 
aqueles/as graduados/as no período de 2004 a 2006. A discussão sobre as configurações do 
mercado de trabalho para a área de Serviço Social é realizada considerando a atual conjuntura, as 
transformações ocorridas no mundo do trabalho e as conseqüências destas para a classe 
trabalhadora e, em especial, para os/as assistentes sociais. Aborda, ainda, como se apresentam as 
condições de trabalho, as demandas e a materialização do projeto profissional no cotidiano de 
trabalho.  
 
Palavras-chave: mercado de trabalho, projeto profissional, Serviço Social 
 
Introdução 
 

Situar o Serviço Social, como profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, na 
cena contemporânea, requer um esforço de análise que compreenda as transformações ocorridas 
no mundo do trabalho e as conseqüências destas para a classe trabalhadora e, em especial, para 
os/as assistentes sociais.  

A partir de meados da década de 1970 o capitalismo inicia um ciclo de reorganização da sua 
dominação societal procurando reestruturar o processo produtivo e recuperar a hegemonia nas 
mais diversas esferas da sociabilidade (ANTUNES, 2002). Esse processo de reordenamento 
capitalista conhecido como reestruturação produtiva altera a organização da produção; os padrões 
de consumo; a forma de inserção dos/das trabalhadores/as no mercado de trabalho; o processo de 
mobilização de classe, bem como as estratégias de expansão e dominação do capitalismo.  

O mercado de trabalho, cada vez mais mundializado, passa a exigir maior qualificação e 
polivalência para a atuação profissional, implementando diversificadas estratégias de redução dos 
custos com a força de trabalho, tais como: a terceirização, o trabalho em tempo parcial, o contrato 
por tempo determinado, o trabalho em domicílio, dentre outras formas de inserção precária dos/as 
trabalhadores/as no mundo do trabalho.  

Aliado a esse processo ocorre a expansão do padrão de regulação social, pautado no 
neoliberalismo, que solapa os direitos sociais e redimensiona o Estado, aprofundando seu papel 
de coadjuvante do processo de acumulação capitalista. Com a perspectiva neoliberal abre-se um 
leque de oportunidades para o investimento no âmbito do mercado, pois os serviços que antes 
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eram geridos pelo Estado passam a sofrer a influência da privatização, que ganha força com os 
argumentos da qualidade e eficiência. Esse contexto altera os mecanismos de enfrentamento da 
questão social e incide sobre a configuração das políticas sociais que passam a se caracterizar 
pelo trinômio: privatização, seletividade/focalização e descentralização (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2006).  

O conjunto das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais promovem 
rebatimentos nas condições de vida e de trabalho dos segmentos trabalhadores, bem como na sua 
organização política e desencadeiam mudanças nas diversas profissões. Os/as assistentes sociais, 
integrando uma profissão socialmente determinada, se deparam com o agravamento da 
exploração e intensificação da precarização das relações de compra e venda de sua força de 
trabalho, bem como o redimensionamento das suas formas de intervenção, tendo em vista as 
novas demandas advindas com a reestruturação produtiva e o neoliberalismo que provocam o 
aprofundamento da miséria e da desigualdade social. Segundo Iamamoto (1999, p.119) “as 
condições e relações de trabalho do assistente social sofrem impactos diretos do conjunto de 
transformações operadas nas esferas privada e estatal, que alteram as relações entre o Estado e a 
sociedade”.  

As tendências contemporâneas do mercado de trabalho dos/as assistentes sociais são 
inflexionadas, também, pelo surgimento de novas e diversificadas expressões da questão social, 
objeto da intervenção profissional.  

Portanto, o mercado de trabalho do Serviço Social na contemporaneidade se apresenta de 
forma bastante heterogênea, englobando o setor público estatal, empresas privadas, fundações, 
institutos, ONGs, cooperativas e movimentos sociais. O Estado ainda se constitui como o maior 
empregador de assistentes sociais, embora esses outros locais de trabalho estejam em expansão5. 

O conhecimento acerca das mudanças no mercado de trabalho é fundamental para os/as 
assistentes sociais, no sentido de possibilitar uma atuação qualificada nos diversos espaços sócio-
ocupacionais, bem como a implementação de esforços para interpretar as necessidades do capital 
que geram essas novas demandas que, de acordo com Mota e Amaral (1998), se constituem na 
busca de obter o consentimento passivo dos/as trabalhadores/as ao atual processo de 
recomposição do capital, configurando-se uma reatualização das formas de controle social, que se 
tornam menos coercitivas e mais simbólicas.  

A materialização do projeto ético-político profissional se gesta neste contexto desafiador. 
Projeto, este, que se contrapõe ao modelo neoliberal, pois na sua essência está a defesa da 
liberdade como valor ético central e a proposição da “construção de uma nova ordem social, sem 
dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS, 1993). Além da dimensão 
societária que visa a transformação/superação da sociedade capitalista, o projeto ético-político do 
Serviço Social, também, expressa um redimensionamento do exercício profissional que esteja 
comprometido com os/as usuários/as. É relevante ressaltar que, no cotidiano do exercício 
profissional, ampliam-se as dificuldades de materialização dos princípios ético-políticos 
profissionais, cujas possibilidades de realização dependem de diversos fatores objetivos e 
subjetivos. 

Sua materialização, portanto, vai ser tencionada pelos ideários e práticas socialmente 
hegemônicos no cenário capitalista contemporâneo e por limites e conflitos éticos existentes no 
âmbito da própria profissão: as contradições entre os interesses e demandas dos/as que contratam 
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os serviços profissionais e os dos/as usuários/as e as condições objetivas que perfazem o 
cotidiano da atuação profissional.  

Por isso, as condições de trabalho se apresentam como forte determinante para que os/as 
assistentes sociais fortaleçam seu exercício profissional na ampliação dos direitos e defesa dos 
princípios éticos da profissão.  A forma de inserção no mercado de trabalho, a insegurança dos 
contratos temporários, a instabilidade, a falta de concursos públicos, também, são alguns dos 
determinantes que obstacularizam a materialização do projeto profissional no cotidiano de 
trabalho. 

Mediante esse quadro extremamente crítico para o mundo do trabalho e em especial para o 
Serviço Social, os/as profissionais se deparam com inúmeros desafios no cotidiano da sua 
intervenção, que abrangem desde as dificuldades e instabilidades nas formas de inserção no 
mercado de trabalho e insatisfatórias condições de remuneração, até a insuficiência de recursos 
materiais e estrutura física inadequada para o desempenho de suas atividades6.  

Particularizando esse panorama, analisamos a forma de inserção, locais e condições de 
trabalho em que estão inseridos/as os/as egressos/as da Faculdade de Serviço Social (FASSO) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a partir de 2004, ano de formação da 
primeira turma de acordo com o Projeto político-pedagógico formulado a partir das Diretrizes 
Curriculares, aprovadas em 1996. A presente pesquisa nos possibilitou fazer um mapeamento 
destes/as egressos/as, identificando os/as profissionais que estão atuando na área de Serviço 
Social, os/as que estão em outras áreas, bem como os/as desempregados/as. 
           
Metodologia  
 

Adotamos uma abordagem materialista histórica e dialética, compreendida como a mais 
fecunda para analisar os fenômenos sociais, na medida em que privilegia análises que levam em 
conta a contradição, a mudança, o momento histórico a totalidade, assumindo “como essência da 
sociedade o fato do homem ser o ator de sua própria existência. Essa atoria e autoria em 
condições dadas é o material básico com o qual trabalhamos na pesquisa social”(MINAYO, 
1998, p.33).  

Utilizamos as abordagens quantitativa e o qualitativa, a partir da concepção de que essas 
diferentes dimensões da pesquisa científica abordam determinados aspectos da realidade, sendo 
complementares e não antagônicas.  

Compreendemos, portanto, que a pesquisa científica pode contemplar a unidade dialética 
entre as dimensões qualitativas e quantitativas, na direção de buscar a aproximação com a 
essência dos fenômenos, evitando as armadilhas da aparência, expressas em interpretações 
descoladas da realidade concreta numa perspectiva de totalidade.  

No percurso de construção da investigação, realizamos pesquisa bibliográfica, através de 
estudos e análises de material publicado em livros, artigos científicos, dissertações e teses acerca 
da temática, sobretudo, no que concerne à categoria trabalho, abordada numa perspectiva de 
totalidade, levando em conta as contradições no âmbito das determinações estruturais, tendo em 
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vista que “para o marxismo as categorias não são entidades, são construídas através do 
desenvolvimento do conhecimento e da prática social” (MINAYO, 1998, p.94).  

Realizamos, também, pesquisa de campo que compreendeu duas fases. Na primeira 
elaboramos um mapeamento de todos/as os/as egresso/as da FASSO, nos anos de 2004 a 2006. 
Foram elencadas algumas estratégias para a obtenção das informações necessárias ao 
mapeamento. Em primeiro lugar, buscamos os contatos de telefones residencial e celular, obtidos 
na secretaria do curso. A partir desse levantamento, contactamos com os/as egressos/as 
procurando obter os seguintes dados: endereço, e-mail, situação de trabalho (área, função, local).  

 Nessa fase do mapeamento nos deparamos com algumas dificuldades para encontra-los/as 
nos devidos endereços e telefones. A amostra foi de 97 profissionais, destes, conseguimos 
contactar com 95, o que consideramos muito satisfatório, diante das dificuldades enfrentadas, 
com destaque para a localização destes sujeitos devido grande parte residir em outros municípios 
e não atualizar seus contatos. Após, inúmeras ligações decidimos buscar informações através das 
fichas do CRESS-Seccional de Mossoró- 14ª Região, nas quais, conseguimos 22 registros dos/as 
profissionais que não tínhamos obtido contato. Os demais contatos foram obtidos através das 
professoras que fazem parte da pesquisa e de algumas docentes do departamento de Serviço 
Social. 

De acordo com as informações colhidas, foi possível identificar que: 33 estão exercendo a 
profissão, 38 estão desempregados/as e 24 trabalham em outras áreas. 

Portanto, a segunda fase da pesquisa de campo foi direcionada aos/as 33 profissionais que 
estão atuando na área do Serviço Social. Essa fase foi realizada através da aplicação de 
questionários que continham perguntas fechadas e abertas sobre as condições de trabalho, 
demandas e materialização do projeto ético-político do Serviço Social no cotidiano profissional. 
O questionário foi aplicado com 17 egressos/as, o qual subsidiou a produção dos dados que 
passaremos a analisar em seguida. 
   
Resultados e Discussão  
 

Quanto à natureza da instituição empregadora foi possível perceber que 11 assistentes 
sociais estão inseridas no setor público municipal, 02 estão no setor privado e 04 em 
Organizações Não Governamentais. Ao mesmo tempo em que o setor público é historicamente 
considerado o maior empregador, o processo de municipalização vem promovendo a 
interiorização da demanda por assistentes sociais que se intensifica com a descentralização das 
políticas sociais, em especial, a de assistência social com a aprovação do Sistema Único de 
Assistência Social em 2005. Esse fato pode ser comprovado pelos dados da pesquisa no que se 
refere à área de atuação que demonstra a predominância da assistência social com 09 
profissionais; seguida do terceiro setor com 04 assistentes sociais, a saúde com 03 e empresa com 
01.  

Em relação às condições de trabalho destacamos que, dentre os diversos fatores necessários 
para a efetivação do trabalho profissional, a estrutura física disponível deve propiciar condições 
éticas e técnicas para a qualidade do exercício profissional, conforme a Resolução do CFESS Nº 
493/2006. Todavia, suas limitações permeiam o cotidiano de trabalho dos/as egressos/as, visto 
que apenas 6 dispõem de sala de atendimento para o Serviço Social, 12 apontam a existência de 
sala de permanência para a realização das atividades profissionais. 

A dificuldade referente aos espaços físicos pode ser observada quando 9 sujeitos apontam a 
inexistência de sala específica para o Serviço Social no local de trabalho, sinalizando uma 



 

 

significativa parcela de assistentes sociais e de usuários/as que não dispõem de um espaço físico 
que garanta privacidade e sigilo, necessários à qualidade no atendimento.  

No que se refere às relações de trabalho, 6 possuem contratos temporários e 3 são 
contratados/as como cargo comissionado ou função gratificada, o que evidencia um significativo 
contingente de egressos/as inseridos/as no mercado de trabalho, mediante relações precárias 
marcadas pela incerteza da permanência no emprego.   

Considerando que a maioria encontra-se inserido/a no setor governamental, podemos 
depreender que as formas instáveis de contratação estão presentes nesta área. A este respeito, é 
relevante destacar que na pesquisa sobre o perfil dos/as assistentes sociais no Brasil (CFESS, 
2005), constatou-se que a totalidade de profissionais que atuam no serviço público não coincide 
com a quantidade destes/as que possuem vínculos de tipo estatutário/efetivo, evidenciando a 
existência de contratos não-estáveis na área governamental. 

Além das implicações deste processo nas condições objetivas da classe trabalhadora, e em 
particular, dos/as assistentes sociais, suas inflexões abrangem a subjetividade destes sujeitos, 
fragilizando sua capacidade organizativa e reivindicativa, bem como desencadeando fortes 
implicações na sua autonomia e, por conseguinte, nas possibilidades de materialização do projeto 
profissional no cotidiano do seu trabalho. É o que aponta, inclusive, 1 dos egressos/as ao afirmar 
que sua intervenção profissional contribui, de forma limitada, para a efetivação dos direitos 
dos/as usuários/as, devido aos limites na autonomia profissional gerados pela forma de 
contratação e falta de recursos. 

Quanto à remuneração, quase todos/as os/as profissionais recebem até 3 salários mínimos7. 
É notório que essa realidade assola a totalidade dos trabalhadores, demonstrando o nível de 
exploração a que estão sujeitos/as os/as assistentes sociais no mercado de trabalho, apontando 
para a necessidade de fortalecimento das lutas coletivas em torno do reconhecimento e 
valorização da profissão. O maior salário foi apontado por 1 dos/as egressos/as, encontrando-se 
na faixa de 4 e 6 salários mínimos, o mesmo que se destaca na pesquisa realizada pelo CFESS 
(2005) quando aponta que 45% dos/as profissionais brasileiros possui esse nível de salário. Outro 
dado marcante na citada pesquisa nacional é a evidência do Nordeste como a região brasileira na 
qual se verificou os piores indicadores salariais e a maior variedade de vínculos precarizados.  

A prevalência do assalariamento na inserção dos/as assistentes sociais no mercado de 
trabalho tenciona a autonomia profissional, o que implica na fragilização desta, em decorrência 
da venda da força de trabalho, na forma de sua utilização, com as implicações que isto representa 
no direcionamento dos objetivos a serem atendidos, bem como nas determinações impostas pela 
disponibilidade ou não dos recursos institucionais necessários à efetivação do trabalho 
profissional. Dessa forma, refletir acerca da materialização do projeto profissional requer 
considerar a relação entre a intencionalidade e o compromisso do/a assistente social com o 
projeto profissional e as inflexões decorrentes da condição de assalariamento, sendo necessário 
compreender as mediações que atravessam o cotidiano de trabalho (IAMAMOTO, 2006).  

No que diz respeito às demandas, percebemos a partir dos dados produzidos, que 
predominaram as seguintes competências e habilidades requisitadas ao Assistente Social pela 
instituição, por ordem de maior incidência: elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos; encaminhar 
providências e prestar orientação social; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços 
sociais; prestar assessoria e consultoria e realizar estudos sócio-econômicos.  

                                                 
7 O valor do salário mínimo, no período de realização desta pesquisa, equivale a R$ 415,00.   



 

 

Os dados apontam para uma reflexão no tocante a sua relação com a Lei de 
Regulamentação da profissão e com o Código de Ética, sinalizando que os/as profissionais 
pesquisados/as estão em sintonia com estes instrumentos normativos. 

Além dessas competências foi apontada a habilidade para negociação, como uma requisição 
das instituições empregadoras. Entendemos que essa habilidade não é exclusiva do Serviço 
Social, é na atualidade uma exigência para todas as profissões. Para os/as assistentes sociais essa 
exigência se dá, sobretudo, nas empresas e no terceiro setor, no qual prevalece a captação de 
recursos junto às organizações internacionais, as chamadas instituições multilaterais e bilaterais.  

Sobre a materialização do projeto ético-político do Serviço Social na intervenção 
profissional, os dados evidenciam que esta se gesta, para a maioria das entrevistadas, 
cotidianamente e que este projeto é imprescindível ou importante para o seu trabalho. Esses 
dados podem sugerir a concordância com a direção social deste projeto o que reforça a idéia da 
continuidade de sua hegemonia no âmbito da intervenção profissional. 

  Um dos principais avanços, construídos nos últimos anos pela categoria, foi a 
consolidação do denominado projeto ético-político profissional do Serviço Social, nas décadas de 
1980/90, cuja direção social consiste em compreender a profissão no contexto histórico, 
garantindo a análise da sua particularidade e da sua relação com outros sujeitos sociais e 
profissionais, na busca de alianças e parcerias, na defesa de valores e princípios vinculados a 
construção de um projeto societário comprometido com a emancipação humana (RAMOS, 2005).  

A vitalidade desse projeto está relacionada “à capacidade de adequá-lo aos novos desafios 
conjunturais, reconhecendo as tendências e contra-tendências dos processos sociais, de modo 
que torne possível a qualificação do exercício e da formação profissionais na concretização dos 
rumos perseguidos" (IAMAMOTO, 1999, p.114). Nesse processo, é fundamental assegurar as 
conquistas históricas do Serviço Social brasileiro, na direção de contribuir para fortalecer um 
projeto profissional que “aposte nas lutas sociais, na capacidade dos agentes históricos de 
construírem novos padrões de sociabilidade para a vida social” (IAMAMOTO, 1994, p.163). 

Ao justificar porque concordam com o projeto ético político do Serviço Social e o 
afirmam na sua prática profissional, 4 egressos/as enfatizaram a importância dos princípios 
defendidos pelo referido projeto com destaque para aqueles mais universais, como: liberdade, 
equidade, justiça, democracia e cidadania. Outras duas respostas salientam que há uma 
vinculação do projeto profissional com a construção de um outro projeto societário. 

Estas respostas articulam-se ao princípio expresso no Código de Ética dos assistentes 
sociais que defende a defesa da vinculação do projeto profissional do Serviço Social à construção 
de uma outra sociabilidade - “opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero”. 

Esta vinculação está explicitada em um dos princípios fundamentais do Código de 
Ética profissional e retrata, como já ressaltamos anteriormente, uma perspectiva não 
corporativista. Em relação a esse aspecto, Iamamoto (2008, p.227) ressalta que o projeto 
profissional 
 

  não foi construído numa perspectiva meramente corporativa, voltada à 
autodefesa dos interesses específicos e imediatos desse grupo profissional 
centrado em si mesmo. Não está exclusivamente voltado para a obtenção da 
legitimidade e status da categoria na sociedade inclusiva – e no mercado de 
trabalho em particular – de modo a obter vantagens instrumentais (salários, 
prestígio reconhecimento de poder no conceito das profissões [...] é histórico e 
dotado de caráter ético-político, que eleva esse projeto a uma dimensão de 



 

 

universalidade [...] ele estabelece um norte, quanto à forma de operar o trabalho 
cotidiano, impregnando-o de interesses da coletividade ou da “grande política”, 
como momento de afirmação da teleologia e da liberdade na práxis social. 

 
No que se refere à relação estabelecida entre o trabalho desenvolvido pelos/as egressos/as e 

a efetivação dos direitos sociais, 13 profissionais consideram que a sua intervenção contribui para 
a efetivação destes direitos, o que expressa o compromisso dos/as assistentes sociais com a luta 
pela sua manutenção e ampliação. 

Os direitos sociais são engendrados no seio das relações sociais capitalistas, que se 
constituem o solo propiciador para a sua construção, que é determinada pela configuração do 
modo de produção, do poder de mobilização da classe trabalhadora e das respostas que o Estado 
produz para intermediar a relação entre capital e trabalho. Sendo assim, podemos considerar que 
o direito origina-se no seio das sociedades de classe e tem como função social ordenar e 
disciplinar os conflitos existentes nessa sociedade (SANTOS, 2005). Nessa perspectiva, 
“superada – em uma sociedade efetivamente emancipada – a desigualdade social estará eliminado 
o solo matizador do direito” (TONET, 2005, p. 05). 

No entanto, a luta por direitos, no âmbito da sociedade capitalista, não deve ser abandonada, 
tendo em vista que a classe trabalhadora necessita garantir suas condições dignas de vida. Por 
isso, a organização e mobilização dos trabalhadores são fundamentais para pressionar o Estado 
no atendimento das suas necessidades. Compreender esse processo é fundamental para 
reconhecer que os/as assistentes sociais não são os únicos responsáveis pela implementação, 
garantia e ampliação dos direitos. É preciso analisar e apreender a realidade, as relações sociais 
para evitar posturas equivocadas e extremistas como outrora perpassou o Serviço Social os 
posicionamentos do messianismo e do fatalismo. 
 
Conclusões  
 

Mediante análise dos dados produzidos por esta pesquisa, concluímos que os/as assistentes 
sociais egressos/as da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte se deparam com 
reduzidas possibilidades de emprego na área do Serviço Social, vivenciando precárias condições 
de trabalho, espaços físicos insuficientes, contratos de trabalho instáveis e baixos salários, o que 
obstaculariza as possibilidades de materialização do projeto profissional. Contudo, demonstram 
conhecimento e compromisso em relação aos valores e princípios defendidos em tal projeto, 
evidenciando uma tendência de consonância entre a direção social hegemônica na formação 
profissional e o direcionamento ético-político de sua intervenção nos espaços sócio-ocupacionais. 

Compreendemos, portanto, que a apreensão das condições de trabalho, demandas e 
materialização do projeto profissional, requer o deciframento das particularidades da profissão no 
âmbito das determinações estruturais da atual dinâmica de acumulação capitalista, 
particularmente no contexto das contradições da sociedade brasileira no cenário contemporâneo. 
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RESUMO 

O Brasil atualmente é um país mais urbano do que rural, estando sua população concentrada, 
sobretudo, nas grandes e médias cidades, que concentram também a estrutura produtiva, 
tecnológica e econômica. Concentração que resultou na expansão e complexidade da 
problemática ambiental nas cidades brasileiras, agravando as desigualdades e provocando 
situações de vulnerabilidade socioambiental. Essa complexidade decorre da adoção de 
modelos de desenvolvimento prevalecente nas cidades, baseado na maximização da produção 
com o uso excessivo dos recursos naturais que levam a degradação ambiental. Um dos 
principais problemas socioambientais prevalecente da urbanização no país, diz respeito à 
questão dos resíduos sólidos urbanos e a falta de políticas de gerenciamento adequado para os 
mesmos. Assim sendo, este trabalho, objetiva discutir a questão dos resíduos sólidos urbanos 
e a sua interface com a questão socioambiental no município de Mossoró. A metodologia 
utilizada está estruturada em levantamento bibliográfico e documental, realização de pesquisa 
de campo exploratória com aplicação de 110 questionários em 12 bairros da cidade. Além 
disso, foram realizadas entrevistas com atores sociais e institucionais que atuam com resíduos 
urbanos, desde o seu gerenciamento, coleta e reaproveitamento no município. Os resultados 
da pesquisa indicam a inexistência de uma política de gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos no município, existindo apenas ações pontuais e desarticuladas. A população tem 
pouca consciência do lixo como problema ambiental, não cobrando do governo municipal 
uma atuação mais propositiva voltada para a conscientização socioambiental da população 
como também o tratamento dos resíduos sólidos urbanos na cidade. 
 
 

PALAVRAS-CHAVES: Desigualdades, Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão Ambiental 

Urbana, Vulnerabilidade Socioambiental.  

 

INTRODUÇÃO 

 
Nas últimas décadas, o Brasil se constituiu em um país urbano, de grandes e médias 

cidades, nas quais a concentração populacional e da estrutura produtiva, resultaram na 
expansão e complexidade da problemática ambiental, agravando as desigualdades sociais e 
provocando situações de vulnerabilidade e risco. 

 O modelo de desenvolvimento prevalecente nas cidades brasileiras, baseado na 
maximização da produção com o uso excessivo dos recursos naturais com a ênfase na 
promoção econômica, permite a existência de cidades cada vez mais insustentáveis, 
configurando territórios com processos de expansão urbana desenfreado, sem ações de uma 



 

 

política de planejamento definida que oriente o seu crescimento. Tal crescimento interfere na 
mobilidade das pessoas, nas condições de moradia, trabalho, saúde dentre outras.   

Por isso, que uma das grandes preocupações atuais das cidades de todo o mundo e o 
Brasil, diz respeito à questão do tratamento dado ao lixo urbano, considerando que a falta de 
manejo adequado do mesmo pode causar inúmeros problemas ambientais e de saúde pública. 
Como dissemos anteriormente alguns dos fatores que agravam a problemática do lixo nas 
cidades, são - o crescimento demográfico, o adensamento populacional e as novas práticas de 
consumo acentuado.  
                Com relação ao crescimento populacional como um dos fatores agravante dos 
problemas ambientais ligados aos resíduos urbanos, que segundo Phillipi Jr. “o agravamento 
só fica claro quando se unem o fenômeno do crescimento populacional observado nas últimas 
gerações com as demandas com relação ao suprimento de matérias-primas, alimento e 
energia” (2004, p. 156). Especialmente, porque aliado à explosão demográfica verifica-se o 
adensamento populacional nos centros urbanos brasileiros, o que leva a produção concentrada 
de resíduos. Como exemplo da concentração populacional urbana, tem-se a cidade de São 
Paulo apresenta uma população com cerca de 10 milhões de pessoas (6% da população 
nacional) distribuídas em várias regiões com níveis de qualidade de vida diferenciados e 
renda per capita duas vezes maior que das outras cidades brasileiras e consequentemente um 
consumo maior em todos os níveis de produção. Pois, a cidade de São Paulo produz em média 
15 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente. 

A produção de resíduos aliado aos padrões de crescimento populacional, urbano e de 
consumo requer dos governantes, uma atenção diferenciada com relação ao manejo e descarte 
adequado do lixo. Além disso, a elevação da produtividade, com o incremento de tecnologias 
avançadas diminui os gastos da produção e, consequentemente do preço dos produtos, 
elevando o seu consumo.  

A problemática do lixo nas cidades não é apenas um problema brasileiro, inúmeros 
países, sejam eles ricos ou pobres, já buscam formas de diminuir a geração de resíduos. A 
respeito disso, Novais (2002) diz: “nos Estados Unidos, a criação de taxas específicas para 
quantidades de lixo além dos limites estabelecidos tem contribuído para reduzir a produção de 
resíduos – até 40% em algumas cidades”. Esta iniciativa é muito importante, considerando a 
quantidade de resíduos produzidos em cidades ricas e pobres. Enquanto em São Paulo a 
média 2,5 kg/habitante/dia, na cidade de Nova York ela é de 3 kg/habitante/dia. Este fato 
evidencia o contraste do nível de renda em nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Países 
como a Hungria e Hong Kong, através de campanhas específicas, conseguiram ambas, reduzir 
a produção de embalagens descartáveis, diminuindo significativamente o volume diário do 
seu lixo.  

Outro exemplo de preocupação com a problemática dos resíduos sólidos urbanos, 
está na adoção de programas de coleta seletiva, no Vietnã, onde a coleta e comercialização de 
sucatas se transformam em renda adicional, em especial para idosos e aposentados, 
constituindo-se como importante atividade econômica. Apesar de poucos, esses são exemplos 
importantes de como a sociedade pode e deve agir para reduzir a quantidade de lixo 
descartado no meio ambiente. 

Ao contrário destes países, o Brasil tem mostrado um cenário urbano alarmante. A 
população brasileira é de 183,9 milhões de habitantes (IBGE, 2007), sendo que a grande 
maioria dessas pessoas (cerca de 70%) vive em centros urbanos em condições precárias de 
habitação e de saneamento básico. Ainda segundo o IBGE, o Brasil em 2000 produziu cerca 
de 157 mil toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia. Entretanto, 20% da população 
brasileira não contam com serviços regulares de coleta, o que contribui para o acúmulo do 
lixo, e conseqüentemente o surgimento de diversos problemas ambientais e de saúde pública. 
No que se referem ao confinamento do lixo, os dados mostram que, as principais rotas de 
destinação identificadas são: 47% em aterros sanitários, 23,3% em aterros controlados, 30,5% 
em lixões, 0,4% em compostagem, 0,1% em triagem (IBGE 2002). No entanto essas 



 

 

estatísticas correspondem aos resíduos sólidos coletados. Já para os resíduos não coletados 
estima-se que 59% dos municípios dispõem seus resíduos sólidos em lixões, 13% em aterros 
sanitários, 17% em aterros controlados, 0,6% em áreas alagadas, 0,3% em aterros especiais, 
2,8 tem programas de reciclagem, 0,4% provém compostagem, e 0,2% vai para incineração 
(IBGE, 2002).  

Para melhor entendermos a verdadeira problemática da produção, tratamento e 
destinação dos resíduos sólidos urbanos devemos considerar que, “o lixo é apenas um dos 
ingredientes resultantes das formas pelas quais ocorre a relação da sociedade com a natureza” 
(RODRIGUES, 1998, p.140). A forma de dominação que o homem tem imposto à natureza, 
promove intensa degradação ao meio ambiente e determina uma nova forma de organização 
social baseada no consumo intensivo dos recursos naturais O resultado desta relação 
determina a composição do lixo urbano. Segundo Grippi (2006): “o lixo sólido urbano (ou 
lixo municipal, ou resíduos sólidos urbanos, ou resíduos pós-consumidos) apresenta uma 
grande variedade de componentes. O números de habitantes, o nível educacional, o poder 
aquisitivo, as condições climáticas, os hábitos e os costumes da população são fatores que 
influenciam diretamente na composição do lixo municipal” (GRIPPI, 2006, p. 10). 

Considerando que analise dos resíduos sólidos urbanos passa pela consideração de 
uma série de aspectos e dado que a grande questão em que nos deparamos atualmente é no 
fato de que os recursos naturais extraídos para a produção de bens de consumo, numa rapidez 
assustadora, não são repostos pela natureza no mesmo ritmo. Observa-se que estes recursos 
não são distribuídos de forma igualitária, que a produção de resíduos cresce exageradamente e 
a forma como estes são descartados também.  

Ao mesmo tempo, se espera a conscientização socioambiental da população e dos 
gestores locais, que lixo urbano é problema coletivo e que todos devem atuar para uma 
melhor relação com os resíduos sólidos produzidos no contexto da crise ambiental que se 
vivencia. 

Assim sendo, esta pesquisa parte do pressuposto que um dos principais problemas 
socioambientais nas cidades prevalecente da urbanização no país, diz respeito à questão dos 
resíduos sólidos urbanos e a falta de políticas de gerenciamento adequado e ausência de ações 
voltadas para uma difusão de práticas de consumo e reaproveitamento, reutilização e 
reciclagem por parte da população. Sendo o objetivo principal de investigação analisar a 
questão dos resíduos sólidos urbanos e a sua interface com a questão socioambiental no 
município de Mossoró. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho que orienta a pesquisa é qualitativa, sendo desenvolvida a 
partir de duas etapas de trabalho. Na primeira etapa da pesquisa, a ênfase principal das 
atividades foi o levantamento de fontes documentais e revisão da literatura pertinente ao 
projeto e que subsidia as questões de investigação do projeto. Nessa etapa ainda foram 
realizadas entrevistas com atores sociais chaves que atua junto à gestão do lixo, seja da 
iniciativa publica como da sociedade civil organizada. A segunda etapa contemplou 
essencialmente a realização do trabalho de campo, com a aplicação de 110 questionários junto 
a 12 bairros da cidade de Mossoró. O objetivo da pesquisa de campo foi explorar a percepção 
da população mossoroense em relação ao meio ambiente, mas, sobretudo, observar se os 
moradores dos bairros escolhidos têm consciência ambiental a partir do olhar sobre a 
problemática dos resíduos urbanos da cidade de Mossoró. 

A pesquisa de campo teve uma dimensão exploratória, por isso à definição de sua 
amostra não é representativa a população dos bairros, mas indicativa apenas. A aplicação dos 
questionários foi realizada entre os meses de fevereiro a abril do corrente ano. 

Para a definição dos bairros teve como critérios de seleção, o fato de possuírem coleta 
seletiva de lixo ou não no bairro, de forma que todas as áreas da cidade fossem contempladas, 



 

 

ou seja, as quatros zonas da cidade: sul, norte, leste e oeste. Os bairros que possuem coleta 
seletiva de lixo são: Nova Betânia I e Nova Betânia II, Alto São Manoel, Abolição I, Costa e 
Silva e Santa Delmira, e os que não possuem coleta seleta do lixo, que são: Doze Anos, 
Aeroporto, Planalto Treze de Maio, Santo Antônio, Pintos e Redenção. Na tabela 01, 
podemos observar a distribuição por bairros da proporção de questionários aplicados em cada 
bairro. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1- A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS EM MOSSORÓ. 

1.1 - Caracterização da Limpeza Urbana de Mossoró 

 
A cidade de Mossoró, considerada a segunda maior aglomeração urbana do estado do 

Rio Grande do Norte, possui uma população atual de 234.390 mil habitantes (IBGE 2007) e 
um processo de crescimento econômico significativo nas últimas duas décadas. Estes fatos, 
crescimento populacional e econômico requer do poder público municipal uma maior atenção, 
no que se refere às políticas públicas, principalmente as voltadas para a limpeza urbana, 
sobretudo pelo fato de grande parte da população concentrar-se na área central da cidade. 

Atualmente, o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, Trânsito e Transportes Públicos-(SESUTRA), responsável pelo gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos do município. Entre as ações desenvolvidas, tem o serviço de coleta 
regular domiciliar dos resíduos sólidos de Mossoró, realizada vezes por semana em todos os 
bairros da cidade e todas as noites no centro da cidade. Além do serviço de coleta regular, a 
SANEPAV, também realiza o serviço de varrição, capinação, entulhos, podas de árvores, 
canteiros e pintura de meio-fio. Para a execução da coleta regular a empresa conta com uma 
equipe de 178 funcionários, sendo 80 garis coletores e 90 de varrição e pintura de meio fio. 
Estes funcionários dividem-se em 11 caminhões especiais. 

Com relação à composição e quantidade de lixo coletado, a Saneamento Ambiental 
Ltda-(SANEPAV), através da separação do mesmo, constatou que os resíduos sólidos 
produzidos na cidade de Mossoró estão distribuídos da seguinte maneira: restos de alimentos 
– 12, 93%, papel – 14, 59, plástico filme – 13,88%, garrafas PETI – 0,69%, outros plásticos – 
3,79%, vidro – 1,84%, metal ferroso – 1,25%, alumínio – 0,11%, têxteis – 2,45%, madeira – 
1,05%, folhagem – 17,50%, ossos – 0,63% e material inerte – 29,28% num total de 180 
toneladas coletadas diariamente. 

No que se refere à destinação dos resíduos sólidos urbanos coletados na cidade de 
Mossoró, 50% vai para o recém inaugurado, aterro sanitário e 50% para o lixão de cajazeiras, 
totalmente inadequado em todos os aspectos técnicos e operacionais. O aterro recebe 
atualmente apenas os resíduos sólidos domiciliares (restos de comida, fraldas descartáveis, 
embalagens etc.), já o lixão recebe tanto os resíduos domiciliares como os de origem 
comercial, público e da construção civil. A quantidade de lixo descartado no lixão Cajazeiras 
varia de acordo com a pretensão da prefeitura que numa tentativa de retirar os catadores 
daquele local, diminuiu a quantidade de caminhões que despejam o lixo no lixão. Segundo a 
SANEPAV este fato ainda ocorre porque a prefeitura de Mossoró ainda não tem uma posição 
concreta quanto ao destino dos catadores que se recusam a sair do lixão Cajazeiras.   

Atualmente o lixão de Cajazeiras conta com 549 catadores, sendo que 259, destes 
estão inseridos na Associação de Catadores de Recicláveis de Mossoró (formada por 
catadores que trabalham apenas no lixão).  Cerca de 79 famílias oriundas de comunidades 



 

 

periféricas da cidade, sobrevivem da venda de materiais coletados no lixão que pode chegar a 
400 reias por mes para cada trabalhador. De acordo com a associação de catadores  não existe 
crianças morando no lixão, no entanto a presença delas no local é constante. Elas são, na 
maioria filhas dos catadores que por não terem com quem deixar levam-as para o lixão para 
ajudarem no trabalho.  

Todavia, apesar das ações desenvolvidas pela prefeitura municipal, através da 
Secretaria de Ação Social, a qual realiza ações dentro do lixão com o objetivo de encaminhar 
os catadores e seus filhos aos programas sociais promovidos pelo município afim de resolver 
a problemática vivida pelos catadores do lixão de Cajazeiras os resultados ainda são 
inexpressivos. As ações têm como objetivo encaminhar os catadores e suas famílias para 
programas como: Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-(PETI), 
Programa Nacional de Inclusão de Jovem-(PROJOVEM) e do Programa de Microcrédito-
(PROMIC) da Fundação Mão Aberta mantém por meio da Fundação de Apoio à Geração de 
Emprego e Renda (FUNGER).  

A respeito da destinação final dos demais resíduos, os que são gerados em serviços de 
saúde são transportados pela Empresa Tratamento de Resíduos RN Ltda-(SERQUIP) até a 
cidade de São Gonçalo do Amarante onde é incinerado. Já os resíduos industriais são de 
responsabilidade dos seus geradores proporcionarem a destinação adequada para os mesmos.   

Apesar das ações desenvolvidas pela SANEPAV, podemos observar que, no que se 
refere à limpeza urbana, ainda constitui-se bastante deficiente, pois há uma maior atenção 
dada aos bairros mais centrais da cidade, em detrimento dos bairros mais periféricos e as 
favelas, comprometendo a saúde e a qualidade de vida da população mais carente. Este 
problema é acentuado com a falta de consciência da população sobre a problemática dos 
resíduos, o que fica evidenciado com o descarte inadequado do lixo em terrenos baldios, que 
funcionam como depósito de vetores de várias doenças infecto-contagiosas.  

Um avanço significativo no sistema de limpeza urbana de Mossoró foi a recente 
parceria feita entre Prefeitura Municipal e a Associação Comunitária Reciclando para a Vida -
(ACREVI) que tem como objetivos: contribuir para a qualidade do meio ambiente, através da 
coleta seletiva de materiais recicláveis, diminuindo o efeito impactante causado pela 
disposição inadequada dos resíduos no ambiente urbano; a geração de renda para homens e 
mulheres; o desenvolvimento de ações educativas voltadas para o respeito ao ser humano e ao 
meio ambiente; e, sobretudo pela inserção social dos catadores. 

A coleta seletiva de Mossoró é feita de duas formas diferentes: através da coleta porta-
a-porta onde o material é doado pela população aos catadores que passam em bairros e dias 
alternados; ou por meio da doação feita na própria sede da associação. O cronograma da 
coleta seletiva está dividido da seguinte maneira: Segunda-Feira: Nova Betânia e Nova 
Betânia II; Terça-Feira: INOCOP Alto S. Manoel e Alto S. Manoel; Quarta-Feira: Costa e 
Silva e Ulrick Graff; e na Quinta-Feira: Paredões e condomínios cadastrados. Nos próximos 
dias a coleta também englobará os bairros: Doze anos e Boa Vista.  Entretanto, a inserção na 
ACREVI se constitui numa alternativa proposta pela prefeitura aos catadores do lixão, no 
entanto eles alegam a impossibilidade de sustentarem suas famílias com renda obtida na 
associação que é para cada associado é baixa. Como a ACREVI faz a coleta porta-a porta, ou 
seja, depende da doação da população e de algumas empresas. Estes materiais são vendidos e 
a renda é dividida entre os associados. A renda resultante desta divisão varia de 60,00 a 
100,00 reais por mês para cada associado. A renda obtida pelos associados na  tem um carater 
de se configurar como uma renda adicional para os homens e mulheres associados. O perfil do 
associado da AGREVI, é diferente dos catadores do lixão que dependem exclussivamente da 
venda de materiais coletados no próprio lixão de Cajazeiras além do fato de haver também 
uma relacao de pertencimento ao local, como espaço de vida, trabalho e moradia por parte dos 
catadores do lixão Cajazeiras. 



 

 

A cidade de Mossoró, embora apresente uma secretaria municipal responsável pela 
limpeza urbana do município, ela não dispõe de uma política de gestão voltada para manejo e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos produzidos. Isto se reflete na realização de ações 
desarticuladas que acabam comprometendo a qualidade de vida da população mossoroense. 

Dentre as atividades desarticuladas realizadas pela gestão municipal, através da 
SESUTRA está a coleta regular de resíduos sólidos que se mostrou ineficiente em todos os 
bairros, sobretudo nas áreas mais periféricas da cidade, onde a população carente é obrigada a 
conviver com o acúmulo constante de lixo, que além de contribuir para a degradação 
ambiental, torna vulnerável a proliferação de doenças, tais como dengue, hanseníase entre 
outras. 

 Embora a prefeitura de Mossoró tenha uma parceria com a ACREVI para a promoção 
da coleta seletiva, inexiste um programa mais consiste de coleta seletiva que atenda toda a 
cidade. Faz-se necessário o incentivo técnico e financeiro para, que não só a ACREVI atue 
em todos os bairros da cidade, mas, sobretudo na criação de novas associações e programa de 
educação ambiental voltada para a conscientização da população quanto ao manejo domiciliar 
dos resíduos, possibilitando de fato a existência de um sistema de gestão dos resíduos urbanos 
diferenciado para o município. 

Além disso, o funcionamento do “antigo” lixão Cajazeiras ainda é uma realidade 
vivida por centenas de pessoas que sobrevivem da venda e do auto-consumo do lixo 
despejados naquele local insalubre a vivência humana, já que o mesmo é um ambiente social, 
ambiental e culturalmente degradante que expõe a vulnerabilidade das pessoas que trabalham, 
moram e sobrevivem do lixão. Com a construção do aterro sanitário da cidade esperava-se 
que a questão dos resíduos sólidos fosse resolvida, no entanto, do início da pesquisa, em julho 
de 2007 até os dias atuais, cerca de 50% do lixo gerado em toda a cidade ainda tem o lixão 
Cajazeiras como destinação final.  

Além da problemática da destinação final do lixo em Mossoró, a cidade apresenta 
ainda uma carência muito significativa em investimentos em programas de educação 
ambiental, que auxilie no entendimento das questões ambientais vividas pela população que 
se reflete no descarte inadequado de lixo em diversos pontos da cidade. A gestão dos resíduos 
sólidos em Mossoró não pode ser considerada adequada para a realidade vivida pela cidade, 
pois apresenta ações desarticuladas e ineficazes de coleta, tratamento e destinação do lixo, 
além de propiciar a existência de áreas de vulnerabilidade socioambiental, seja pelos impactos 
ambientais provocados ou pela presença constante de catadores nessas áreas.  

 
1.2 - Percepção da População Entrevistada 
 

Partindo da análise das entrevistas realizadas com a população de Mossoró vemos que, 
no que se refere à percepção dos problemas ambientais vividos nos bairros, muito embora a 
grande maioria os considere muito bom e gostoso de morar, cerca de 80% deles relata a 
existência de problemas nos bairros que vivem. 

A falta de conhecimento da população se revela no fato de que, mesmos que as 
pessoas entrevistadas acreditem saber o que é meio ambiente, 24,5% delas não saiba defini-lo 
claramente.  

O mesmo acontece quando avaliamos a percepção da população acerca dos problemas 
causados pelo lixo nos bairros. Dos vários problemas citados pela população apenas 2,7% 
apontam à questão do acumulo do lixo nos bairros como um problema ambiental 
significativo, ao mesmo tempo em que afirmam que as melhorias ocorridas durante o tempo 
em que moram no local foi na pavimentação e no saneamento. Isto mostra que a população 
entrevistada não consegue relacionar os resíduos sólidos com o saneamento básico. Além 
disso, uma parcela significativa 30,9% deles não sabe sequer o que é um problema ambiental 
ou não sabem definir quais as conseqüências que o acumulo de lixo pode provocar. 



 

 

A percepção da população a respeito das ações realizadas pela prefeitura com relação 
ao lixo urbano também foi outro aspecto explorado nas entrevistas. Desta forma, 75,5% das 
pessoas acham que a gestão municipal cuida do lixo, no entanto questionado a respeito da 
existência de programas, projetos ou ações existentes em prol da melhoria do ambiente dos 
bairros e 65% dos entrevistados afirma nunca ter ouvido falar.  

A incoerência nas respostas apresentadas pelos entrevistados revela a falta de 
conhecimento dos mesmos á respeito da problemática ambiental dos resíduos que cresce 
significativamente a cada dia na cidade. Isto se reflete através da falta de interesse individual 
por parte da população, que não busca entender a questão do lixo e os problemas que decorre 
dele nos bairros em que vivem. 

A respeito disso, observamos que em 62% dos bairros pesquisados a população ainda 
descarta lixo em terreno baldio presentes em toda parte da cidade, criando áreas de risco 
ambiental e social. 

Entre as ações que a população sugeriu que pudessem realizar para produzir menos 
lixo seria a separação dos resíduos para que posteriormente pudessem ser coletados. No 
entanto, a realização desse tipo de prática ainda se constitui inexpressiva, mas poderiam 
ajudar na melhoria da prestação do serviço de coleta do lixo, sobretudo na coleta seletiva, 
permitindo a diminuição dos impactos que os resíduos sólidos provocam ao meio ambiente e 
a saúde dos cidadãos. Haja vista que mais da metade da população entrevista não sabe como 
poderia contribuir para amenizar a geração do lixo. 

 Os resultados da pesquisa revelam ainda que práticas de consumo por parte da 
população ainda mostram-se inadequadas, ou seja, 18,2% dos entrevistados confessam 
comprar mais do que precisam para assistir suas necessidades elementares. Este fato aumenta 
a demanda de recursos extraídos do meio ambiente e, consequentemente a quantidade de 
resíduos gerados.  

A falta de programas de educação ambiental inibe o desenvolvimento da consciência 
da população no entendimento da problemática ambiental que vivem, principalmente na busca 
de criação e implementação de políticas públicas que venham a atender as necessidades 
básicas da população, tais como saúde, educação, moradia e na qualidade de uma ambiente 
para todos. Desta forma, a população deixa de atuar como agentes sociais na busca de 
soluções sustentáveis para o equacionamento dos problemas socioambientais provocados pelo 
manejo inadequado do lixo urbano. 

 

CONCLUSÕES 

A problemática socioambiental vivida nas cidades brasileiras apresenta-se como 
resultado da adoção de um paradigma de desenvolvimento alicerçado na exploração 
exacerbada dos recursos naturais para promoção econômica e que leva a intensa alteração no 
meio ambiente urbano. Um dos principais problemas vividos pelas cidades brasileiras, diz 
respeito à falta de gerenciamento adequado para os resíduos sólidos produzidos. Mossoró se 
insere nesse contexto, muito embora tenha realizado recentemente investimentos na 
realização de serviços de limpeza, ainda não apresenta uma política de gestão voltada para 
manejo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos produzidos, o que se reflete na 
realização de ações desarticuladas e ineficientes que compromete a saúde e qualidade de vida 
da população.  

Os dados da pesquisa, tanto o coletado junto aos órgãos municipais responsáveis pelos 
resíduos urbanos da cidades, como pelos atores estratégicos que atua com coleta seletiva e 
catadores de lixo, mas principalmente junto à população se constata que tanto a população 
necessita se auto-conscientizar que o lixo é problema seu e que é necessário sua atenção com 
ações de consciência socioambiental, como também por parte do governo que precisa definir 
uma política de gestão dos resíduos urbanos para a cidade.  



 

 

Tal política de gestão de resíduos precisa incluir alem do aterro, programas de difusão 
educacional do lixo consciente pela população, propor um programa de geração de emprego e 
renda a partir da coleta e reciclagem do lixo para os catadores de lixo. Ao mesmo tempo, se 
faz necessário a integração da gestão do lixo por todos os órgãos municipais dentro de uma 
política de educação ambiental ampla e focado no controle e gerenciamento do lixo. 

Desta forma, torna-se de fundamental importância repensar o padrão de 
desenvolvimento privilegiado no município, mas, sobretudo entender a verdadeira dinâmica 
socioambiental inserida na produção e disposição de resíduos sólidos no meio ambiente. 
Diante disto, faz-se necessária à criação de políticas de gerenciamento, bem como a difusão 
de práticas de consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, onde haja a cooperação 
entre diversos parceiros na busca da redução do lixo e, sobretudo, na inserção social dos 
diversos agentes, tornando-se importantes instrumentos na busca da sustentabilidade urbana e 
planetária e consequemente redução das condições de vulnerabilidade e risco social, gerando 
com isso mais qualidade de vida. 
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Resumo 
 
O debate do feminismo com o Estado toma centralidade, atualmente, quando o articulamos à 
reflexão em torno das formas organizativas que atuam em seu nome. Destacando, o fenômeno 
das ONGs que atuam no processo de reivindicação, elaboração e execução de políticas 
públicas, muitas vezes, substituindo o papel do Estado. O presente trabalho é uma 
sistematização dos resultados da pesquisa realizada pela equipe do Núcleo de Estudos da 
Mulher, da UERN, na qual analisamos as reivindicações do movimento feminista, junto ao 
Estado, por políticas públicas para as mulheres no RN. Metodologia Utilizando-se das 
categorias feminismo, políticas públicas e Estado realizamos um estudo que, segundo 
Martinelli (1999), possibilita apreender as singularidades dos sujeitos, suas especificidades, 
ao mesmo tempo que os situa em suas relações sociais, facilitando a  abordagens de sujeitos 
coletivos, objeto desta pesquisa. Utilizamos variadas técnicas de construção dos dados no 
campo como observação participante em eventos feministas de caráter estadual, análise 
documental e entrevistas semi-estruturadas, com seis instituições: o Centro Feminista 8 de 
Março (CF8), Coletivo Leila Diniz, Centro Hebert de Souza (CHS), Grupo Afirmativo de 
Mulheres do RN (GAMI), Kilombo Organização Negra do RN e Federação de Trabalhadores 
na Agricultura do RN (FETARN). Resultado Traçamos o perfil dessas instituições 
caracterizando-se em sua maioria com ONGs, com financiamento público , analisamos suas 
bandeiras de lutas e estratégias de reivindicação frente ao Estado. Conclusão No geral as 
reivindicações acompanham as lutas gerais do movimento em nível nacional em torno de 
demandas de caráter redistributivo e por reconhecimento de identidades. 

 
Palavras Chaves: Feminismo; políticas públicas; Estado. 

 
Introdução 

 O feminismo tem, permanentemente, debatido em torno de sua proposta 
programática e estratégia política de relação com as ‘institucionalidades’, entre elas, com o 
Estado. Isto porque as reivindicações do feminismo de diferentes formas têm como primeiro 
interlocutor as estruturas governamentais, na construção, como movimento emancipatório. 
Um tema que tem sido recorrente, nestes debates, é a sua condição de formuladoras e 
executoras dos debates em torno da relação do feminismo com o Estado são anteriores ao 
século XX.. Entretanto, para a nossa análise, demarcamos o contexto dos anos de 1980, 
momento no qual se avançou enormemente na teorização sobre a política de interlocução com 
o Estado, em particular, na América Latina. 

Autoras das mais diversas vertentes do feminismo latino-americano demarcam 
este período como um divisor de águas na trajetória do movimento. Isto porque grande parte 
dos países do continente saiu de processos de ditadura militar e iniciaram experiências de uma 
“redemocratização” mediante reformas no Estado que tinham como prioridade segundo Farah 
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(2004, p.50) a descentralização e a participação da sociedade civil na formulação e na 
implementação das políticas públicas . Assim, os movimentos sociais, entre eles o feminista, 
foram impulsionados a re-atualizar sua crítica frente ao Estado ao mesmo tempo em que 
refletiam suas estratégias para garantir a visibilidade e acúmulo de forças do movimento. 

No geral o ponto de divergência se centrava na questão da autonomia do 
movimento, em virtude da necessidade de se estabelecer canais de interlocução com o Estado, 
objetivado nas políticas públicas e ações governamentais. Para alguns grupos feministas, isto 
equivaleria a integrar-se em postos da burocracia do Estado e colaborar com este na produção 
de conhecimento sobre as mulheres na região. Com efeito, houve nesse período uma forte 
ofensiva dos governos e Estados, em todo o continente e, em particular, em nosso país, em 
iniciar a incorporação da categoria das relações sociais de gênero como base ou como tema 
tranversal em algumas de suas ações ou políticas. Fenômeno que exigiu do movimento ações 
concretas que contribuissem para a construção de sua legitimidade. 

A última década do século XX, em meio a ofensiva neoliberal e as contra-
reformas no Estado – na qual se privilegia a redução de investimentos em políticas sociais de 
cunho redistributivas e, ao mesmo tempo, concebe-se ações que transferem para a sociedade 
civil a responsabilidade com o atendimento de demandas sociais, não garantidas por meio das 
políticas públicas –, representou para o feminismo um período de grandes mudanças em sua 
identidade organizativa. Após o acentuado debate sobre a autonomia frente ao Estado como 
princípio do feminismo, dos anos anteriores, conforme Gurgel (2004), o movimento se 
introduz numa nova dinâmica mediante o surgimento das Organizações Não-Governamentais 
(ONG), processo este que foi designado como “onguização”. 

Tal fenômeno além de alterar o perfil das organizações/movimentos anteriores, 
causou mudanças profundas nas relações sociais internas do movimento, e em sua 
representatividade junto ao Estado. O fato é que as ONGs passaram a ser representantes do 
movimento de mulheres desenvolvendo a partir daí estudos, pesquisas e proposições de 
políticas públicas, além de que em muitos casos tem representação em Conselhos, comitês e 
comissões tripartide em nome do movimento. 

O caráter de assessoria e captação de recursos que as ONGs, no seu surgimento, 
desenvolviam para os movimentos foi, portanto, modificado. Agora, essas organizações 
passam a substituir os movimentos sociais e se imbricam em relações de dependência com 
seus financiadores, por conseguinte, ferem o princípio de autonomia defendido historicamente 
pelo feminismo. 

Com isso, é preciso ressaltar que o Estado além de ser um interlocutor 
privilegiado para a conquista de políticas para as mulheres, no contexto da virada de século, 
constitui-se como um dos principais financiadores das ações do ”movimento”, além das 
ONGs internacionais e organismos multilaterais, fato que incide de forma direta na relação 
política entre o movimento e o Estado. 

No Brasil, em particular, com a elaboração do I Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres (PNPM) e a estratégia de pactuação com governos estaduais e municipais para 
sua implementação, ampliou, segundo o relatório de implementação, o número de organismos 
governamentais responsáveis pelas políticas para as mulheres mesmo que, em sua maioria, 
essas estruturas foram criadas em caráter de subordinação financeira, como as 
coordenadorias.  



 

 

O I PNPM se estruturou em cinco eixos :  

1-Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; 2- Educação inclusiva e 
não-sexista; 3- Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 4- 
Enfrentamento da violência contra a mulher;e 5- Gestão e monitoramento do Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres (SEPM, 2006, p.25). 

Como resultado síntese das discussões e articulações do movimento de mulheres 
no Brasil, o Plano pode ser considerado como consolidação da agenda política de gênero, em 
nosso país.  

No Rio Grande do Norte (RN), o movimento também vive o tensionamento entre 
essa exigência da práxis feminista e a necessidade de se manter numa posição de autonomia 
frente às estruturas patriarcal-capitalistas que singularizam a condição de subalternidade das 
mulheres na sociedade como tem sido historicamente, o papel do Estado.  

Nesse contexto analisar a intervenção do movimento feminista junto ao Estado na 
reivindicação por políticas publicas para as mulheres no Rio Grande do Norte, alem de 
mapear os coletivos feministas que atuam na luta pela implementação de políticas publicas 
para as mulheres no RN, identificar as reivindicações do movimento por tais políticas frente 
ao Estado, e conhecer as estratégias desenvolvidas pelo feminismo no rio Grande do Norte na 
implementação de políticas publicas, são os objetivos que nortearam o presente trabalho.  

Metodologia  

A metodologia usada na pesquisa fundamentou-se nas seguintes categorias 
teórico-analiticas: feminismo, políticas públicas e Estado. De início fizemos uma revisão de 
bibliográfias que nos possibilitaram uma maior aproximação com o tema feminismo e Estado. 
Foi realizada observação participante em eventos de caráter estadual realizado pelos 
movimentos feministas, o que possibilitou a vivência concreta na práxis do feminismo, nos 
aproximando da realidade que determina o nosso objeto.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, gravadas que possibilitou traçar 
um perfil dos coletivos feministas, um quadro geral das ações e projetos de cada entidade, o 
que se fez fundamental para analisarmos as relações estabelecidas entre as diversas 
organizações e o Estado no Rio Grande do Norte. 

A escolha pela perspectiva qualitativa deu-se em virtude de essa, segundo 
Mertinelli (1999) esta possibilita um viés interpretativo para os dados tendo como pressuposto 
a singularidade do sujeito, compreendido como um ser histórico, detentor de um modo de 
vida que lhe particulariza ao mesmo tempo em que o situa em suas ralações sociais, sendo, 
portanto, privilegiada para estudos que abordam sujeitos coletivos. 

Foram analisados como a síntese consolidada das propostas aprovadas na II 
Conferência Estadual de Mulheres no RN, no qual visualizamos a categorização dos eixos do 
I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o relatório de implementação do I PNPM, os 
documentos da AMB que me ajudaram a situar as relações sociais internas do feminismo e 
deste sujeito com outros protagonista da vida social, como o Estado, os partidos e outros 
coletivos políticos. 



 

 

Assim traçamos o perfil de seis grupos que desenvolvem trabalhos com mulheres 
no estado do Rio Grande do Norte, sendo eles o Centro Feminista 8 de Março (CF8), Coletivo 
Leila Diniz, Centro Heberte de Souza (CHS), Grupo Afirmativo de Mulheres do RN (GAMI), 
Kilombo Organização Negra do RN, Federação de Trabalhadores na Agricultura do RN 
(FETARN), analisando a trajetória desses grupos em sua organização com mulheres, os 
projetos, programas e atividades que desenvolvem, as frentes de lutas por políticas publicas e 
suas estratégias de reivindicação frente ao Estado no RN, alem das fontes de financiamento, 
para a partir daí buscar chegar ao objetivo da pesquisa.     

Resultados e discussões  

No Rio Grande do Norte o movimento de mulheres atua no tensionamento e 
complementaridade de pelo menos quatro frentes de ação. Primeiramente, no processo de 
auto-organização das mulheres, com a construção de agrupamentos e ações coletivas de 
envergadura social e na articulação entre diversos sujeitos políticos. Todas as entidades 
pesquisadas possuem um trabalho com mulheres, mesmo que nem todas incorporem uma 
perspectiva de coletivo feminista na sua organização.  

Como segunda tendência, o feminismo se posiciona como executor de políticas, 
mediante a realização de “parceria” direta com o Estado, por meio de convênios e 
financiamento de projetos sociais que, segundo constatamos representa a maior parte da 
sustentabilidade financeira das ações do movimento na atualidade. 

Uma terceira perspectiva evidencia um feminismo que se propõe a assessoria 
técnica ou parcerias com outras organizações, nacionais e internacionais, com as quais firma 
convênios institucionais e financeiros para intervir no enfrentamento das desigualdades de 
gênero em um determinado território. 

E, por último, visualiza-se uma tendência em que o feminismo se propõe como 
interlocutor junto ao movimento de mulheres e outros movimentos sociais em sua relação 
com o Estado. 

Em nosso estudo nos apoiamos na primeira e última tendência anteriormente 
citada e investigamos um total de seis organizações, com perfil feminista ou misto. Com 
exceção do CF8, FETARN, KILOMBO, todas as demais entidades se originaram no contexto 
da ”onguização” do movimento feminista no Brasil. Sendo que atualmente, todas elas se 
apresentam enquanto ONGs, desta feita excetuando-se a FETARN. Realidade que comprova 
a tendëncia verificada nacionalmente, quando ocorre a substituição de sujeitos coletivos na 
esfera pública, ou seja, onde anteriomente atuavam movimentos sociais, hoje se evidencia as 
ONGs em pleno protagonismo, segundo leituras como Gohn (2003), Montaño (2003) e 
Saraceno(2003). 

A predominância de financiamentos oriundos de Fundos Nacionais, em particular, 
com a realização de convênios pontuais, foi um fenômeno observado como unanimidade em 
diferentes níveis entre as entidades. Condição que nos traz uma preocupação, pois, significa, 
em última análise, uma redução dos gastos governamentais na garantia de políticas públicas, 
de forma universal. 



 

 

A compreensão de tais mecanismos é uma das tarefas do feminismo no Brasil 
para sua construção como projeto que almeja ser representativo da diversidade das mulheres e 
suas perspectivas de autonomia. 

Com esse pressuposto podemos afirmar que existe uma confluência de interesses 
em algumas reivindicações, pois todas apontaram como frentes de lutas: o combate à 
violência contra a mulher, a defesa de uma saúde pública de qualidade e com atenção integral 
a mulher e pelo acesso igualitário nas políticas públicas. 

Convém ressaltar que no relatório da II Conferência Estadual de Políticas para as 
Mulheres (CEPM), ocorrida em 2007, as demandas por políticas de saúde são apresentadas 
em três eixos de intervenção: atendimento universal, humanizado e de qualidade ( zona 
urbana e rural). Para tanto, foi proposto realização de ações em educação e saúde que focalize 
a totalidade da saúde da mulher. Além desses eixos ainda situamos demandas de ordem da 
autonomia do corpo da mulher, como a descriminalização do aborto e outras em nível de 
política de identidade, como a reivindicação do reconhecimento das especificidades das 
mulheres no atendimento integral a saúde das mesmas. 

No caso da reivindicação por políticas de combate e enfrentamento a violência 
contra a mulher às resoluções da conferência exigem ações de implementação e 
funcionamento com qualidade da rede preconizada na Lei Maria da Penha, o desenvolvimento 
e apoio à produção de conhecimento sobre a violência contra a mulher e capacitação 
profissional. 

Face ao exposto podemos afirmar que a predominância dessas duas temáticas 
reflete as grandes mobilizações da história do feminismo no Brasil e corresponde às áreas, 
segundo Fahar (2004), Alvarez (2000), nas quais se identificam o maior número de políticas 
públicas e de fontes de financiamento. 

Outro aspecto que podemos destacar em nossas análises é a grande 
sustentabilidade social que essas duas temáticas possuem. No campo das frentes de luta do 
feminismo no RN, estas demandas têm mais ressonância positiva na sociedade do que a 
descriminalização do aborto que possui resistência inclusive no campo do movimento de 
mulheres e que atualmente, vem sofrendo forte ofensiva na onda conservadora que 
acompanha ideologicamente o neoliberalismo, como é o caso mais recente da Campanha da 
Fraternidade . 

Inclusive é importante destacar que apesar de constar como resolução da II 
CEPM, a descriminalização do aborto é uma forte demanda de coletivos que se auto-definem 
como organizações feministas, todas elas com caráter não-misto em sua composição e que se 
articulam nacionalmente com grandes agrupamentos feministas, como a Articulação de 
Mulheres Brasileiras (AMB), Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e a Liga Brasileira de 
Lésbicas (LBL). 

Com referência as demandas orientadas por questões específicas, encontramos 
aquelas direcionadas a vida das mulheres no campo, assumidas principalmente pela CHS, 
KILOMBO, FETARN e CF8. As quais se concentram em torno do acesso a terra, créditos e 
geração de renda, ampliação das políticas públicas no campo (saúde, educação, lazer, entre 
outras) e medidas de fortalecimento da agricultura familiar, mediante o apoio a produção e 
comercialização por meio da economia solidária. 



 

 

No eixo da autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania apreendemos 
algumas demandas, além daquelas já destacadas na particularidade das mulheres rurais. 
Segundo o que consta no relatório da II CEPM e nas entrevistas que realizamos com as 
organizações feministas no RN, as demandas neste campo se situam em duas direções: na 
garantia de medidas de ação afirmativas e estímulo a economia solidária. 

Apesar de reconhecermos a importância de medidas transitórias frente a 
dominação capitalista-patriarcal de nossa época, consideramos que existe uma certa timidez 
do “movimento”, ao se focalizar nestas duas direções. Isto porque tais demandas parecem 
resolver superficialmente o problema da pobreza, que tem causas estruturais e respondem 
portanto, a interesses de classe e de dominação.  

Convém ressaltar que tais reivinidcações, no processo de resignificação 
discursiva, implementado pelo Estado, segundo Alvarez( 2000), podem impulsionar políticas 
que privilegiem alternativas a pobreza, centralizada na responsabilidade das organizações 
sociais, muito mais do que uma responsabilidade do Estado, como advoga a ideologia 
dominante da transformação da sociedade civil em terceiro setor, conforme Coutinho (2005), 
Montaño( 2003) e Wood (2003). 

Neste contexto as ONGs passam a ser parceiras na negociação desses direitos. 
Muitas vezes, o acesso a esses direitos são implementados de forma precária e focalizada por 
essas organizações, substituindo, portanto, o papel do Estado e indo de encontro ao princípio 
da universalidade das políticas públicas.  

Ainda no sentido das especificidades destacamos as reivindicações oriundas das 
lésbicas feministas, as quais podem ser consideradas em duas direções políticas: as demandas 
de igualdade civil e, aquelas no sentido da educação não-sexista e o fim da 
heteronormatização da vida social. Como nos afirmou Goretti Gomes: 

O GAMI trabalha a promoção dos direitos humanos, saúde e o bem-
estar de lésbicas, bissexuais, familiares e amigos através de 
orientações e apoio para lidar com uma sociedade adversa; [...] a 
organização leva o conhecimento, a educação e a cultura para 
trabalhar a inclusão social e a construção da cidadania e identidade 
lésbicas para as mulheres da periferia de Natal ( entrevista realizada 
por e-mail, dia 14/04/2008). 

A guisa de síntese podemos afirmar que as bandeiras por políticas para as 
mulheres no RN apresentam uma diversidade que opera em unidade, quando as situamos no 
campo da luta por políticas universais e no questionamento dos estruturantes da opressão das 
mulheres na ordem patriarcal- capitalista.  

Tal evidência fortaleceu a nossa compreensão do feminismo como um coletivo 
total, como um sujeito que se constitui no reconhecimento da diversidade e na construção de 
uma unidade diversa identitária, ou seja, uma pré-aceitação das experiências particulares 
dentro da identidade coletiva (GURGEL, 2004 p.98). 

 

 



 

 

Conclusão  

Compreendemos que o movimento feminista no Rio Grande do Norte, apesar de 
sua inserção no processo de onguização pelo qual vem perpassando os movimentos sociais, 
ainda luta por demandas relevantes ao feminismo como a saúde da mulher e a violência 
contra a mulher, temas de grande relevância social. Dentro das reivindicações por saúde 
destaca-se a descriminalização do aborto, que embora sofra uma grande resistência por parte 
da sociedade em aceitar, como já explicitado anteriormente, é defendida por todos os grupos 
que trabalham com organização de mulheres. 

 Alem dessas existem também as demandas especificas por autonomia no mundo 
do trabalho, em especial voltada para as mulheres trabalhadoras rurais, que buscam no campo 
o acesso às políticas públicas necessárias para uma melhor qualidade de vida, o trabalho 
voltado à agricultura familiar, apoiado na economia solidária. Vale ressaltar ainda a luta das 
mulheres lésbicas pelo fim da homofobia e respeito à diversidade. 

Mesmo com estratégias de reivindicação, que não confrontam diretamente o 
Estado e a ordem social, o movimento de mulheres no RN, continua lutando pelo fim da 
opressão capitalista – patriarcal, buscando uma maior autonomia e igualdade de gênero, 
mostrando-se um movimento plural e de caráter coletivo. 
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RESUMO 
 
A violência contra a mulher tem sido ao longo de nossa história uma realidade marcante na 
vida de centenas de mulheres do nosso país. Legitimada pela educação diferenciada entre 
meninos e meninas, o fenômeno da violência é construído social e culturalmente, tendo como 
base as relações desiguais de gênero e o sistema patriarcal. Um dos fatores que estimulam esta 
forma de violência é a impunidade e a clareza de que nada acontecerá ao agressor. Neste 
sentido, fruto das pressões do movimento feminista e de direitos humanos, surge a Lei Maria 
da Penha que visa coibir esta forma de violência. A pesquisa que ora apresentamos objetiva 
avaliar a aplicação desta Lei na cidade de Mossoró, identificando os limites e possibilidades à 
aplicação desta. A pesquisa será de natureza qualitativa, de tipo bibliográfico, documental e 
de campo. Esperamos como resultado da pesquisa construir um quadro analítico da real 
situação da aplicação da Lei Maria da Penha na cidade de Mossoró/RN, para que sejam 
superados os entraves à aplicação desta Lei, de modo que tal Lei se constitua num eficiente 
mecanismo de coibição à violência praticada às mulheres. 
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Lei Maria da Penha; Relações Sociais de Gênero. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A violência contra a mulher é uma realidade presente na vida da maioria das mulheres, 
principalmente, nas pobres e negras. Ela se dá devido à cultura patriarcal e machista que é 
incorporada por toda a sociedade que oprime e violenta as mulheres, pois embora homens e 
mulheres nasçam iguais, a sociedade impõe papéis diferenciados para ambos os sexos, onde 
prevalece em todos os aspectos, a superioridade dos homens sobre as mulheres. 
 Na realidade brasileira, existe uma violência social disfarçada que se reflete 
fortemente no dia-a-dia de todas as mulheres fora de suas casas, que faz com sejam 
discriminadas na vida pública: no trânsito, nos salários inferiores aos dos homens, na maior 
dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e por isso são a maioria da população mais 
pobre do mundo. Além desta, existem as violência físicas, sexuais, morais, psicológicas e 
patrimoniais que costumam ocorrer freqüentemente dentro de suas casas, sendo praticada por 
seus companheiros, maridos, namorados e amantes ou os ex, o que as torna mais vulneráveis a 
estas práticas. 
 No Brasil, pesquisas apontam que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de 
violência1. Somente este ano 14 mulheres foram brutalmente assassinadas no Estado do Rio 

                                                 
1   Segundo dados da Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2001) e Instituto Patrícia Galvão 
(2004) 



 

 

Grande do Norte. Aliado a esses números existem apenas seis Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher (DEAM) no Estado. Acrescente-se a isso, a frágil rede de serviços de 
prevenção e combate à violência contra a mulher disponível. Na cidade de Mossoró-RN, essa 
realidade não é diferente, diariamente são registradas na DEAM, cerca de 15 ocorrências2 de 
agressão às mulheres.  
 Também denominada de violência doméstica ou conjugal, a violência contra a mulher, 
é um fenômeno que atinge às mulheres de todas as classes sociais, raças/etnias, gerações e 
orientações sexuais. Em geral é praticada na esfera das relações interpessoais e o agressor 
mantém laços de afetividade com a vítima. O fato de esta violência ocorrer freqüentemente no 
âmbito do espaço doméstico, não lhe retira o caráter político e, portanto, público, devendo ser 
enfrentada mediante a implementação de políticas públicas. 
 No Brasil a visibilidade da violência contra a mulher como problema social teve como 
marco a atuação do movimento feminista a partir de meados da década de 1970, lutas que se 
ampliaram, no início dos anos 1980, para a denúncia de espancamentos e de maus-tratos 
conjugais impulsionando a criação dos primeiros serviços de atendimento às mulheres vítimas 
de violência, a exemplo dos SOS Mulher e no âmbito governamental das Delegacias 
Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) criada a partir de 1985.  
 O fenômeno da violência contra a mulher é inerente ao padrão das organizações 
desiguais de gênero que, por sua vez, são tão estruturais quanto à divisão da sociedade em 
classes sociais, ou seja, o gênero, a classe e a raça/etnia são igualmente estruturantes das 
relações sociais (SAFIOTTI, 2004). Na realidade as diferenças entre homens e mulheres têm 
sido sistematicamente convertidas em desigualdades em detrimento do gênero feminino, 
sendo a violência contra mulher a sua face mais cruel.  
  Um dos fatores que estimulam a violência praticada às mulheres é a impunidade, 
materializada na certeza de que nada acontecerá ao agressor. Contudo, a nosso ver, esta 
realidade começa a ser modificada com a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006), que é fruto das pressões do movimento feminista e de direitos humanos, que 
visa prevenir e combater a violência doméstica e de gênero. A idéia principal que norteia esta 
Lei é a caracterização deste tipo de violência como violação dos direitos humanos e um grave 
problema de saúde pública, bem como garantir proteção e procedimentos policiais e judiciais 
humanizados para as vítimas. 
 Além disso, a Lei visa promover uma mudança real nos valores sociais, que 
naturalizam a violência contra a mulher, em que o modelo de dominação masculina e 
subordinação feminina, durante séculos, foram aceitos pela sociedade sem questionamento.   
 Neste cenário a Lei Maria da Penha apresenta de maneira detalhada, os conceitos e 
diferentes formas de violência contra a mulher, pretendendo ser um instrumento de mudança 
política, jurídica e cultural, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher e dispondo sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, bem como medidas de prevenção à violência, de proteção e assistência 
integral à mulher.   
 A Lei Maria da Penha prevê medidas de proteção que o (a) juiz(a) poderá adotar com 
urgência, sem a necessidade de um processo civil ou judicial, entre elas está o afastamento 
imediato do agressor do domicílio e de outros lugares de convivência com a mulher agredida, 
garantindo a permanência da mulher no seu ambiente familiar, comunitário e de trabalho. 
Classifica os diversos tipos de violência contra a mulher, entre os quais, a violência física, 
entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher; a 
violência moral, expressa na calúnia, difamação ou injúria, a patrimonial, na perda ou 
                                                 
2  Dado extraído do Diagnóstico da violência contra a mulher em Mossoró (2007 a maio de 2008), 
realizado pelo realizado pelo Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir da UERN. 
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destruição de documentos, bens pessoais, instrumentos de trabalho e outros recursos 
materiais; a sexual, que abrange as situações relacionadas à relação sexual forçada, que 
obrigam por coação e chantagem a mulher ao matrimônio, gravidez, aborto ou prostituição e 
ainda a violência psicológica, que ocorre quando o agressor tenta controlar o comportamento 
da mulher por meio de ameaças, humilhação e isolamento. 
 Neste sentido, a pesquisa, visa analisar como está se efetivando a aplicação da Lei 
Maria da Penha em Mossoró, no sentido de subsidiar a efetivação desta, que constitui num 
importante instrumento de coibição às diversas formas de violência praticada contra as 
mulheres, bem  como identificar os entraves e as possibilidades à aplicação da Lei, visto ser de 
fundamental importância que haja o reconhecimento público da alta incidência da violência 
contra a mulher, como um problema de saúde pública e uma violação dos direitos humanos. 
 Objetivamos ainda, conhecer as ações de segurança e judiciária implementadas na 
aplicação da Lei em Mossoró, bem como mapear os equipamentos sociais de prevenção e 
combate à violência contra a mulher existente na cidade. 
 
METODOLOGIA 
 
  Inicialmente realizamos pesquisa bibliográfica, a qual revisamos a literatura com 
relação à temática da violência contra a mulher, gênero e patriarcado; em seguida realizamos 
pesquisa documental, por intermédio da análise dos artigos que compõem a Lei 9.099/95 (Lei 
dos Juizados Especiais Criminais) da 11.340/06 (Lei Maria da Penha); e de campo, a qual 
realizamos entrevistas semi-estruturadas (que foram gravadas e transcritas com fidelidade aos 
depoimentos) com os (as) funcionários da DEAM e com o Juiz da 5ª Vara Criminal da 
Comarca de Mossoró/RN. Vale salientar que tivemos a oportunidade de assistir a três 
audiências de instrução3, uma de interrogatório4 e uma especial5. 
 A pesquisa é de natureza qualitativa uma vez que segundo Martinelli citada por 
Queiroz (2005) possibilita uma melhor maneira de interpretar os dados tendo como 
pressuposto a singularidade do sujeito entendendo-o como um ser inserido em uma totalidade 
e detentor de particularidades, ao mesmo tempo em que o situa em suas relações sociais o que 
privilegia este método no que diz respeito a estudos em que se abordam sujeitos coletivos. 
Trabalhamos ainda com dados quantitativos que nos possibilitaram conhecimentos estatísticos 
dos índices da violência contra a mulher em Mossoró/RN. O método materialista histórico-
dialético embasou a análise do objeto de estudo em suas múltiplas determinações. 
 Para que pudéssemos conhecer e desnaturalizar o fenômeno da violência praticada as 
mulheres e compreender as causas que levam as mulheres a conviverem com a mesma, nos 
embasamos em duas categorias fundamentais para desvendarmos o nosso objeto de estudo: 
relações sociais  de gênero e patriarcado.  
 Segundo a historiadora norte-americana Joan Scott (1990), nunca existiram sociedades 
em que homens e mulheres foram iguais no aspecto das relações sociais de gênero. Desta 
maneira, o gênero se constitui numa categoria teórico-política que afirma que as 
desigualdades entre homens e mulheres são construídas socialmente e não determinadas pelas 
diferenças biológicas entre os sexos. Tais desigualdades se fundamentam também no sistema 
patriarcal que garante a subordinação das mulheres aos homens. Conseqüentemente as 
diferenças biológicas são transformadas em desigualdades de forma a garantir a dominação 

                                                 
3  Ato solene e público no qual o (a) juiz (a) instrui o feito e apura as provas, ouvindo as partes, 
testemunhas e peritos, assiste os debates orais e profere sentença definitiva, depois, no prazo legal, por escrito ou 
verbalmente. 
4   Conjunto de perguntas articuladas, feitas verbalmente pelo juiz (a) ao acusado e por estas respondidas, 
para se obterem novos elementos de prova, sua identidade, e peculiaridades do fato ilícito a ele imputado. 
5   Na qual são praticados determinados atos, como diligências na ação de demarcação. 
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masculina sobre as mulheres.  
 Saffioti (2004) desvenda a questão da dominação das mulheres por intermédio da 
articulação entre as categorias gênero, raça/etnia e classe a qual denomina de “nó”, sendo tal 
articulação de fundamental importância uma vez que compreendemos que cada mulher traz 
consigo suas especificidades, como por exemplo, a opressão sofrida por uma mulher pobre e 
negra é diferente da opressão sofrida por uma mulher branca de classe média. Desta forma, 
tivemos como base, essas duas concepções para entendermos a problemática da violência 
praticada contra as mulheres. 
 Assim, compreendemos a violência contra a mulher como uma histórica expressão da 
questão social6 , uma violação dos direitos humanos e como um grave problema de saúde 
pública que vem se redimensionando, ganhando novos contornos e por isso, necessita da 
intervenção do Estado e dos governos por intermédio da implementação de políticas públicas 
que venham não somente combater, mas também prevenir a esta forma de violência. 
 O sistema capitalista fragmenta a própria luta no interior dos movimentos sociais. A 
luta das mulheres não é só contra o patriarcado que as torna inferiores aos homens, mas 
também contra um sistema assentado na desigualdade que ao pregar a fragilidade feminina 
busca desqualificar o trabalho das mulheres tornando-as mão de obra barata para o capital 
acentuando ainda mais a divisão sexual do trabalho e a conseqüente opressão e exploração das 
mulheres.  
  Realizamos quatro entrevistas semi-estruturadas com três funcionárias(os) da DEAM 
que foram: a delegada, a agente de polícia civil feminina que realiza o atendimento às 
mulheres e a estagiária de Direito. Vale acrescentar que a delegacia não conta com assistente 
social, nem psicólogo (a) para atender às mulheres o que torna o serviço muito limitado. 
Entrevistamos o juiz da 5ª Vara Criminal de Mossoró. Todas as (os) entrevistadas (os) 
permitiram que gravássemos suas informações em fita cassete possuindo cada entrevista a 
duração de aproximadamente quarenta e cinco minutos. Nos meses de abril e maio do 
corrente ano, tentamos entrevistar os promotores que atuam na área, mas os mesmos não se 
dispuseram a conceder entrevista, alegando não terem tempo disponível. 
  Houve algumas dificuldades na realização pesquisa, a primeira se refere a não 
disponibilidade dos promotores em concederem entrevista para a pesquisa, além da saída da 
bolsista que iniciou a pesquisa, devido sua aprovação no mestrado em Serviço Social na 
UFRN e ter antecipado a formatura faltando quatro meses para a conclusão da pesquisa. A 
coordenadora da pesquisa optou por fazer uma nova seleção para nova bolsista que ingressou 
na mesma no momento de análise dos dados e elaboração do presente resumo expandido.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Constatamos que a DEAM, apesar de possuir sede própria e contar com ótimas 
instalações físicas dispõe de apenas cinco funcionários e uma estagiária, quais sejam: uma 
delegada, um chefe de investigação que é um agente de polícia civil a quem é imbuída à 
função de fazer as investigações dos crimes que ocorrem e os trabalhos externos de 
notificação das pessoas que são chamadas à delegacia, sendo este auxiliado por um outro 
agente de polícia civil; uma agente de polícia feminina que trabalha no atendimento às 
mulheres; um escrivão do sexo masculino que faz a oitiva e o interrogatório dos casos de 
Inquérito Policial e uma estagiária de Direito que auxilia no trabalho de registro das 
ocorrências.  
 Com relação à 5ª Vara Criminal as instalações físicas são pequenas, contando 
                                                 
6  Apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista. IAMAMOTO, 
Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: Trabalho e formação profissional-9. Ed. - São Paulo. 
Cortez, 2005. 
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atualmente com apenas cinco servidores dos quais quatro trabalham na secretaria da Vara e 
um servidor junto com o juiz em seu gabinete, como também não dispõe de profissionais de 
Serviço Social e nem de Psicologia, fato este destacado na entrevista realizada com o juiz e 
que prejudica a atuação do Poder Judiciário. No município de Mossoró não existe uma rede 
de serviços de proteção às mulheres em situação de violência o que dificulta ainda mais o 
trabalho desses profissionais.  
 Tomando como base os resultados da nossa pesquisa de campo por intermédio das 
entrevistas realizadas com as funcionárias da DEAM e o juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca 
de Mossoró no que concerne à implementação da Lei Maria da Penha, constatamos que em 
Mossoró a aplicação da Lei tem se restringido à aplicação das Medidas Protetivas de 
Urgência, ainda que de forma limitada devido à falta da rede integrada de serviços de apoio às 
mulheres em situação de violência, bem como a imposição de penas restritivas de liberdade 
aos agressores, não dispondo os mesmos em Mossoró da obrigatoriedade de participação em 
programas de reabilitação e reeducação conforme preconiza a Lei Maria da Penha devido a 
inexistência desse serviço no município. 
  Nas instituições pesquisadas não existem profissionais para compor uma equipe 
multidisciplinar, isto torna os atendimentos às vítimas de violência restrito às esferas policial 
e jurídica em que duas das quatro entrevistadas não foram capacitadas para a aplicação da Lei 
Maria da Penha. Avaliamos que não basta somente ter participado de uma capacitação. É  
necessário o envolvimento profissional com a problemática da violência exercida contra as 
mulheres, caso contrário, o atendimento será prestado de maneira estritamente pragmática, 
não havendo sensibilidade por parte dos (as) profissionais para compreenderem e atuarem de 
forma humanizada em tal questão de forma a desnaturalizar a violência contra a mulher e 
contribuir para o seu real enfrentamento. 
 Embora os (as) entrevistados (as) tenham demonstrado conhecimento a cerca da 
existência do Centro de Referência Especializado em  Assistência Social (CREAS), o Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), Conselho Tutelar, dentre outros, estas instituições não 
trabalham de forma integrada com a DEAM e a 5ª. Vara Criminal, apesar de atenderam 
mulheres em situação de violência.  
 A Lei Maria da Penha surgiu para combater às diversas violências praticadas às 
mulheres que foi por tanto tempo tratada como um assunto de ordem privada e familiar. 
Constitui-se, assim, em uma grande conquista do movimento feminista que por tantos anos 
lutou para que a violência praticada às mulheres saísse da esfera privada e passasse a ser um 
problema de ordem pública e punida com o rigor da lei. Dentre as conquistas e inovações que 
a Lei traz em seus artigos podemos destacar: 

• A definição do que é violência doméstica e familiar contra a mulher; (art. 
5). 

• Classifica os tipos de violência em física, psicológica, sexual, patrimonial 
e moral; (art. 7).  

• Determina que a violência contra à mulher independe de sua orientação 
sexual; (Parágrafo único do art. 5). 

•  A mulher só poderá renunciar a denúncia perante o (a) Juiz (a); (art.16).  
• Proíbe as Penas Pecuniárias; (art. 17). 
•  Veda a entrega da intimação pela mulher ao agressor; (Parágrafo único do 

art. 21). 
• A mulher é notificada do andamento do processo; (art.21). 
•  A mulher deve estar acompanhada de defensor (a) público (a) em todos os 

atos do processo; (art.27). 
• Possibilita a prisão preventiva do agressor quando houver risco de vida 

para a mulher; (art.20). 
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•  Determina o comparecimento do agressor em programas de recuperação e 
reeducação; (Alterando o art. 152 da Lei de Execuções Penais – LEP). 

•  Sendo a violência cometida contra mulheres deficientes possui agravante 
sendo a pena aumentada em 1/3. (art. 44).  

 Apesar da Lei Maria da Penha ser um instrumento jurídico-legal eficaz de prevenção e 
coibição à violência contra a mulher, se faz necessário a criação de uma rede integrada de 
serviços de apoio à mulher em situação de violência como: casas-abrigo, Centros de 
Referência de Apoio Psicossocial e Jurídico às mulheres em situação de violência, DEAM's 
com plantões 24 horas e funcionando nos finais de semana dotada de profissionais 
capacitados (as) e sensibilizados (as) sobre gênero e violência contra a mulher, Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar e serviços de saúde especializados que se constituem em uma 
porta de entrada das mulheres em situação de violência nos serviços públicos. 
 Neste sentido, mesmo dispondo da Lei 11.340/06 existem muitas limitações para 
alcançar seus reais objetivos em Mossoró, principalmente pela não existência da rede 
integrada. Contudo, avaliamos que as mulheres têm sido encorajadas a denunciarem as 
violências sofridas por saberem que têm à sua disposição uma Lei que as protege contra as 
arbitrariedades praticadas pelos homens.  
 Portanto, destacamos a nossa participação enquanto estagiária curricular do Núcleo de 
Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir como de fundamental importância tanto para o 
nosso crescimento profissional e pessoal, como também para a nossa aproximação mais 
consistente com a temática trabalhada.  
 
CONCLUSÃO 
 
 Acreditamos que a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, passa por mudanças 
institucionais, principalmente no Poder judiciário e na esfera das Delegacias Especializadas 
no Atendimento à Mulher, criando mecanismos de adaptação de tais instituições à mesma. 
 Existem ainda muitos desafios a enfrentar até colheremos os frutos conquistados com a Lei. 
Entre elas a expansão, interiorização e o funcionamento dos serviços em rede, a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e da equipe de atendimento multidisciplinar, a 
implementação de programas e ações nos planos governamentais nas várias esferas de poder, bem 
como a mudança de cultura e de valores dos profissionais que trabalham nesta área e de toda a 
sociedade.  
 Neste sentido, é fundamental a ação política do movimento feminista e de mulheres nos 
processos de reivindicação e planejamento das políticas públicas governamentais de prevenção e 
combate à violência contra a mulher, pois a referida Lei estabelece ao Estado a responsabilidade de 
implementar políticas de prevenção, assistência e repressão à violência capazes de promover 
mudanças para a superação das desigualdades entre homens e mulheres.  
 A Lei Maria da Penha, sem dúvida coloca em outro patamar a luta feminista pelo fim da 
violência contra a mulher.  
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Resumo 
 
 A Messoregião de Mossoró é considerada uma das mais importantes do Rio Grande do 
Norte em virtude do destaque econômico nas atividades salineira e petrolífera. Assim o 
objetivo deste trabalho foi realizar um zoneamento ambiental semi-detalhado da Messoregião 
de Mossoró, de modo que servisse de aporte para futuras ações de recuperação nesta região. 
Para isso, utilizou-se metodologia adaptada de (ROCHA, 1997) e (KURTZ, 2001). Em que 
foi determinada a equação de deterioração ambiental baseada em atributos quantificados no 
ambiente, no processo de mapeamento foram utilizadas cartas de drenagem, vegetação, 
relevo, atividades antrópicas, chuvas, vias e núcleos urbanos, todos os mapas usados estavam 
em UTM/SAD69 Zona 24, assim como os mapas resultantes. Para a determinação de áreas 
deterioradas utilizou-se a modelagem numérica dentro de um sistema de informações 
geográficas alimentado com os parâmetros da referida equação. Os resultados apontaram que 
as áreas com maior índice de deterioração se localizam próximas as salinas, poços de petróleo 
e centros urbanos. Calculou-se que as áreas de alta deterioração ambiental apresentaram 
28,10%, as de baixa deterioração 14,69% e as áreas de média deterioração concentraram 
57,21%, isso implica dizer que as áreas com alta e média deterioração ambiental ocuparam a 
maioria do território estudado, totalizando aproximadamente 85%. Isso mostra a necessidade 
de um estudo mais aprofundado, seguido de ações de recuperação desses ecossistemas, uma 
vez que um recurso natural importantíssimo está sendo progressivamente degradado – o rio 
Apodi-Mossoró. Dessa forma constatou-se que a metodologia utilizada neste estudo mostrou-
se bastante satisfatória dentro dos parâmetros estabelecidos. 
 
Palavras-Chaves: Deterioração Ambiental; Sistema de Informação Geográfica e Zoneamento 
Ambiental. 
 
Introdução 
   

A Messoregião de Mossoró se caracteriza pelas ótimas condições climáticas para o 
desenvolvimento da atividade salineira. Em virtude da falta de um planejamento ambiental 
adequado, esta atividade foi implantada em sua maioria às margens da foz do rio Apodi-
Mossoró, o que resultou no desmatamento da mata ciliar original assim como áreas de 
manguezais. De acordo com o Código Florestal em seu artigo 2°, Lei n° 7.803, de 1993, os 
manguezais são áreas protegidas por lei e se enquadram como Áreas de Proteção Permanente, 
ou seja, locais onde devem ser mantidas todas as florestas e demais formas de vegetação 



 
 

 

natural. Os desmatamentos dessas áreas causaram sérios danos ambientais como a erosão e o 
assoreamento do leito do rio, além de deixar os ecossistemas fragmentados provocando a 
perda da biodiversidade. Esta atividade também afeta o curso d’água com a deposição das 
águas-mães altamente salinas, causando a inviabilização de práticas agrícolas adequadas no 
solo afetado. 

A atividade petrolífera também é bastante acentuada na região, apresentando uma 
exploração representativa na bacia potiguar. A mesma tem causado o aumento do 
desmatamento das sub-bacias hidrográficas e os riscos de poluição, provocando inúmeros 
transtornos ambientais. 

Atualmente é inconcebível pensar no desenvolvimento de uma atividade 
potencialmente impactante sem condicioná-lo a um planejamento ambiental, de modo que 
haja uma compatibilização entre o manejo adequado dos recursos naturais e o 
desenvolvimento da referida atividade.  
 O zoneamento ambiental apresenta-se como uma importante ferramenta do 
planejamento. Conforme (SILVA et al apud MATA, 1981) o zoneamento ambiental procura 
ordenar o território segundo suas características bióticas e abióticas, com diferentes níveis de 
usos e atividades.  
 De acordo com (ROCHA apud EMA, 1986) o zoneamento ambiental constitui um 
instrumento indispensável para conciliar os imperativos do desenvolvimento econômico com 
a necessidade de se proteger o meio ambiente.  

Fica clara a importância do zoneamento ambiental como forma de identificar as 
potencialidades e fragilidades da área zoneada para ajudar na decisão de quais as melhores 
atividades a serem desenvolvidas em um determinado local, de modo que não prejudique o 
meio natural.  
 Silva et al apud Mello Filho, 1999 coloca que, a deterioração da terra como sendo o 
resultado de ações antrópicas, pode ser definida como toda e qualquer mudança permanente 
ou irreversível na estrutura e funções dos recursos naturais da terra ou sua perda. Mudanças 
que são causadas por alterações de natureza física, química e biológica ou tensões antrópicas 
induzidas por seres humanos que excedem a capacidade de uso destes recursos naturais. 
 Com relação à utilização e conceituação de um Sistema de Informações geográficas 
(SIG), verificou-se que este foi imprescindível para a realização deste estudo. De acordo com 
(LORINI et al, 1996), os SIG’s: 

“Incorporam a dimensão espacial dos fenômenos em estudo de forma 
consistente e definitiva; Trabalham a natureza complexa e 
multidisciplinar das variáveis facilitando a análise integradora; 
aperfeiçoam o tempo e forma de obtenção de informações analíticas e 
sintéticas tornando mais robusto o apoio às decisões; geram 
informações simultaneamente precisas e de fácil compreensão 
melhorando a cooperação institucional e privada.”  

 A principal característica de um SIG é enfatizar operações analíticas. Segundo 
(GOODCHILD, 1988 apud MAGUIRE, 1991), a habilidade de um SIG para analisar dados 
espaciais é vista como elemento chave em sua definição e tem sido utilizado como uma 
característica que distingue o SIG de sistemas cujo objetivo primário é a produção de mapas. 
Em termos funcionais, (COWEN, 1988) afirma ainda, que as consultas espaciais e overlays 
são operações únicas do SIG. A análise espacial é definida por (GOODCHILD, 1988 apud 
MAGUIRE, 1991) como um conjunto de métodos analíticos que requerem acesso aos 
atributos dos objetos em estudo e sua informação localizacional.  
 Os parâmetros ambientais avaliados foram: drenagem, relevo, cobertura vegetal, 
atividades antrópicas, índice pluviométrico, núcleo urbano e vias.  



 
 

 

 Os valores resultantes foram aplicados em um sistema de equação linear de regressão 
proposto por (KURTZS, 2001). 
 Em virtude do que foi exposto, este trabalho tem como objetivo geral a elaboração de 
um zoneamento ambiental semi-detalhado da Messoregião de Mossoró, uma das mais 
importantes do Rio Grande do Norte. Para isso utilizou-se técnicas desenvolvidas por 
(ROCHA, 1997) e estudou-se 7 parâmetros ambientais. 

 
Metodologia 
 
 Este trabalho teve como área de estudo a Messoregião de Mossoró que conta com seis 
municípios, sendo eles: Areia Branca, Baraúnas, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau. 
Ocupa uma área total de 427.178 ha. Conforme o IBGE 2007, a população total é de 304.322 
mil habitantes. De acordo com (SILVA et al, 2008) a Meso Região de Mossoró é uma das 
quatro mais importantes do Estado do Rio Grande do Norte, sendo formada por 62 municípios 
agrupados em sete microrregiões. A região de estudo apresenta fundamental importância 
econômica a nível regional, pois nela estão concentrados 45% da produção de sal marinho do 
Brasil e o maior campo de exploração petrolífera do país, causando um crescente aumento nas 
tensões ambientais nos municípios que a compõem. 
 O método aplicado neste estudo contou com a utilização de um SIG como ferramenta 
de análise espacial, para demarcar os pontos. Usou-se como base as cartas digitalizadas da 
SEMARH-RN (2003) baseadas nas cartas da SUDENE de 1:100.000 convertidas de córrego 
alegre para UTM-SAD 69 Zona 24, foram feitas ainda correções nestas cartas através de 
deslocamento em campo usando GPS de navegação.  

A metodologia foi proposta por (ROCHA, 1997) e adaptada por (KURTZ, 2001). 
Após a seleção dos parâmetros ambientais, determinaram-se os valores máximos e mínimos 
para cada parâmetro, como exposto na tabela a seguir: 
 
Tabela 1. Parâmetros e valores ambientais utilizados no estudo da deterioração ambiental. 
 

Parâmetro   Valor 
   
Drenagem  1→5 

Relevo  1→5 

Cobertura Vegetal   1→5 

Atividades Antrópicas  4→7 

Índice Pluviométrico  1→4 

Núcleo Urbano  1→5 

Vias  1→4 

Total  ∑mínimo=10 

∑máximo=35 

 
 A partir dos dados expostos na Tabela 1, dar-se-á que: 
A deterioração ambiental varia de 0 a 100% (valores de “y”, na equação da reta). 



 
 

 

Para os valores mínimos (∑mín.=10) 
Tem-se: 
Quando x = 10 → y = 0%; então → ax + b = 0 → 10a + b = 0 
Para os valores máximos (∑ máx. = 35) 
Tem-se: 
Quando x = 35 → y = 100%; então → ax + b = 100 → 35a + b = 100 
O sistema de equação calculado foi: 
10a + b = 0 (-1) 
35a + b = 100 
 
-10a –b = 0 
35a + b = 100 
25a = 100 
a = 100 
       25 
a = 4 
 
10.4+b = 0 
40+b = 0 
b = -40 
Sendo a = 4 e b = -40 
 Equação da deterioração ambiental para condições apresentadas neste estudo.  

 
Y = 4X – 40 (1) 

 
 Através desta equação, calculou-se o valor de “y” em função de cada indiciador total 
“x” o valor calculado de “y”, definindo-se as classes ambientais a partir da modelagem digital 
da área de deterioração ambiental, realizada com o modulo de interpolação de dados existente 
no SIG. O número de classes estipulado foram três de 0 % a 20 %, 20 % a 40 % e de 40 % a 
60 %, correspondendo respectivamente, a baixa, média e alta deterioração ambiental. O valor 
de “y” significa unidade crítica de deterioração e “x” o valor do indicador total encontrado no 
local especificado (KURTZS, 2001). 
 
Resultados e Discussões 
 
 A Figura a seguir mostra os pontos avaliados para análise da deterioração ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Figura 1. Mapa dos pontos avaliados neste estudo distribuídos na área de estudo. 
 
 Os pontos foram distribuídos de forma a cobrir uniformemente todo o espaço de 
estudo, a fim de facilitar o processo de modelagem. Para isso os mesmos foram numerados de 
1 a 35, sendo que cada ponto apresenta-se dentro dos limites políticos de cada município da 
região estudada. 
 A próxima Figura identifica as classes da deterioração ambiental dentro da área de 
estudo. 

Figura 2. Mapa das Classes de Deterioração Ambiental. 
 



 
 

 

 O mapa da deterioração ambiental mostra que as áreas de maior incidência de 
degradação estão próximas as salinas, poços de exploração de petróleo assim como centros 
urbanos, locais que se caracterizam pela extrema vulnerabilidade ambiental.  
 A atividade salineira desenvolve um papel altamente degradador do meio ambiente, 
uma vez que foi instalada praticamente em todas às margens da foz do rio Apodi-Mossoró, 
provocando uma série de tensões e danos ambientais como o desmatamento do ecossistema 
manguezal e sua conseqüente fragmentação, salinização e assoreamento do rio Apodi-
Mossoró.  
 Em virtude da falta de saneamento básico adequado, algumas cidades acabam por 
depositar seus esgotos domésticos não tratados no rio, contribuindo para sua poluição e 
inviabilização para fins pesqueiros e de extração de crustáceos. A atividade petrolífera 
tende a aumentar os riscos de poluição por petróleo e seus derivados nas sub-bacias 
hidrográficas da região, acelerando o processo de desmatamento, pois para cada poço 
perfurado há uma área completamente desmatada. Essa área sem vegetação varia de 0,5 a 1 ha 
para cada poço de petróleo instalado na região. Onde se verifica, por meio de imagens de 
satélite, mais de três mil poços perfurados ou em processo de perfuração.  
 Observa-se também que um dos pontos de alta deterioração encontra-se exatamente no 
centro da maior aglomeração urbana da região – o município de Mossoró, isso implica dizer 
que o modelo utilizado respondeu adequadamente ao estudo proposto. 
 Verifica-se que na região de Serra do Mel há uma somatória de deteriorações, a 
monocultura do caju associada ao petróleo, o que contribuiu para que, apesar de apresentar 
uma área urbana reduzida, resultasse numa deterioração ambiental alta. 
 A Figura seguinte apresenta a percentagem da deterioração ambiental na área 
estudada. 
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Figura 3. Gráfico de barras da Percentagem da Deterioração Ambiental. 
 
 Verificou-se que mais de 85% da área avaliada encontra-se em locais alta ou 
medianamente deteriorados, isso ocorre porque estas regiões são fortemente influenciadas por 
salinas e poços de petróleo com implicações diretas de riscos ambientais. 
 Percebeu-se ainda que as áreas de baixa deterioração concentram-se mais distantes do 
litoral ao norte (Figura 2), devido à exploração agropecuária tradicional ser menos 
deterioradora em comparação com as atividades acima citadas. 
 A seguir tem-se a Tabela das áreas calculada em hectares. 
  
 



 
 

 

Tabela 2. Áreas de Deterioração Ambiental (ha). 
 

Classes de Deterioração Área de Cada Classe (ha) 
Alta 120.179,96 

Baixa 62.842,54 
Média 244.698,25 

 
 Como um hectare representa 10.000 m2, pode-se fazer a correlação para metros 
quadrados ou quilômetros qudradados.  
 As áreas de alta deterioração apresentam aproximadamente 120 mil ha, distribuídos 
em áreas urbanas e áreas não urbanas. 
 As regiões de média deterioração correspondem a mais de 244 mil ha, quase 
totalmente em áreas não urbanas. 
 As áreas de alta deterioração se concentram em pouco mais de 120 mil ha e se 
encontram no interior, porém ainda com uma pequena área litorânea entre Tibau e Grossos, 
entretanto esta área começou a ser explorada do ponto de vista imobiliário podendo no futuro 
ser reduzida ou desaparecer respeitando-se os critérios desta avaliação. Isso se deve a falta de 
capacidade de suporte ambiental para deposição de esgoto, acumulação de resíduos sólidos e 
desmatamento, assim como ocupação de áreas de restingas e dunas. 
 
Conclusão 
 
 A percentagem das áreas que apresentaram alta deterioração ambiental foi de 28,10%; 
já para áreas de baixa deterioração calculou-se 14,69% e as áreas de deterioração mediana 
concentrou 57,21%, portanto aproximadamente 85% da área de estudo apresentam 
degradação alta ou mediana. 
 As áreas deterioradas se concentram em locais utilizados por salinas, poços de 
petróleo e núcleos urbanos totalizando 364.878 ha entre alta e média deterioração. As áreas de 
baixa deterioração apresentam 62.842 ha em áreas interioranas na região estudada. 
 O modelo e a metodologia propostos se mostraram adequado ao estudo dentro dos 
parâmetros e critérios estabelecidos.  
 Sugere-se que no futuro torne-se a aplicar os mesmos parâmetros na mesma área de 
estudo a fim de verificar o avanço ou redução da deterioração ambiental registrada na área. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de estimar a eficiência técnica dos sistemas de educação pública e 
privada nos estados brasileiros. Como objetivo específico, pretende-se fazer um comparativo da 
eficiência do ensino público e com o ensino privado desses estado e estimar o resultado potencial 
das escolas  considerando as atuais condições de oferta de ensino. Para mensurar a eficiência de 
cada estado, será resolvido um problema de programação linear conhecido como Data Envelopment 
analysis (DEA).  
 
Palavras-chave: Avaliação, Educação e Eficiência. 
 
Introdução 
 
 A educação tem sido apontada pela maioria dos estudiosos do desenvolvimento sócio-
econômico como o principal determinante da superação dos entraves econômicos que mantém 
várias nações na condição de subdesenvolvimento. O Brasil é um país cujas riquezas naturais, a 
densidade populacional, a diversificação das atividades econômicas, entre outras razões, colocam-
no na condição de forte candidato a se tornar uma potência econômica.  
 No entanto, o quadro social que se observa, principalmente a pobreza, a desigualdade e as 
precárias condições materiais de vida, impõem obstáculos ao crescimento e desenvolvimento 
econômico.   
 Segundo Corbucci (2007), os países que ascenderam ao topo da hierarquia mundial da 
riqueza ancoraram-se na melhoria generalizada do perfil educacional de seus cidadãos. A 
universalização da educação básica e a erradicação do analfabetismo foram conquistas comuns a 
todos eles. À educação superior coube não apenas a tarefa de prover os meios para que fossem 
logrados esses intentos, mas também a de colocar esses países na vanguarda do desenvolvimento 
científico-tecnológico. 
 O presente trabalho tem o objetivo principal a estimação da eficiência técnica da educação 
pública e privada nos estados brasileiros. Neste sentido, será estimada a eficiência da educação nos 
níveis fundamental e médio, setores público e privado nos estados brasileiros no ano de 2005. 
 A eficiência será representada por um indicador único com medida variando de zero à um. O 
indicador será obtido pela resolução de um problema de programação linear conhecido com Data 
Envelopment Analysis (DEA), por meio do uso do software DEAP-XP, versão 2.1. 
  
Metodologia 
 
 Em geral, quando se objetiva a estimação de eficiência técnica de uma determinada 
atividade, os métodos principais aplicados são a Fronteira Estocástica de Produção e o Data 
Envelopment Analysis (DEA). O método DEA é aplicado sempre que existem mais de um produtos 
(resultados) resultantes do processo em apreciação. No caso presente, foi feita a opção pelo DEA 
tendo em vista que para analisar os sistemas educacionais foram considerados 3 (três) produtos: a 
pontuação dos alunos em Língua Portuguesa, a pontuação dos alunos em Matemática e a taxa de 
aprovação.  
 
 



 

 

Data Envelopment Analysis 
 
 O método DEA foi desenvolvido a partir das contribuições de Fare e Lovell(1978) e  Fare, 
Grosskopf e Lovell (1985). O DEA envolve a resolução de um problema de programação linear 
para se construir um superfície (fronteira) envolvendo os dados. A fronteira calculada servirá de 
parâmetro para a definição da eficiência relativa de cada unidade analisada. 
 Assume-se que cada unidade de decisão analisada produz um resultado (produto) e que, para 
tal, necessita de consumir recursos (insumos). Alguns tipos de unidades de decisão tem um 
resultado composto, ou seja, múltiplos produtos. No caso da educação, a média da pontuação em 
em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação foram considerados os produtos. Por sua 
vez, foram considerados recursos, taxa de acesso à biblioteca, taxa de acesso a laboratório de 
informática, taxa de acesso a quadra de esportes, proporção de professores com ensino médio, 
proporção de professores com ensino superior e a proporção de professores com ensino 
fundamental. 
 Será considerada tecnicamente eficiente, a unidade que apresentar os melhores resultados de 
acordo com os recursos empregados no processo. Em um sistema que tenha n unidades de decisão, 
m produtos e k insumos, matematicamente, o problema de cada sistema de ensino (fundamental ou 
médio, público ou privado) é representado da seguinte forma: 
 
    Max θ, λ 
 
    st   - θyi + Y λ > 0 
        xi  –  Xλ > 0 
        N1'λ = 1 
                 λ > 0,           (01) 
 
onde, 0  < θ < 1, λ é um vetor de pesos de dimensão n x 1, yi é o vetor produto da i-ésima unidade 
de decisão, xi é o vetor de insumo de dimensão n x 1, Y é a matriz dos produtos de dimensão m x n,  
X é a matriz de insumos de dimensão k x n e N1 é um vetor de 1's de dimensão 1 x n. 
 A resolução do problema permite, para cada unidade de decisão, o cálculo do parâmetro  θ 
(medida de eficiência técnica) e do vetor  λ que determina quais produtos e insumos foram mais 
relevantes para a determinação da eficiência. 
 
Dados Amostrais 
 
 Os dados utilizados nas estimativas realizadas foram obtidos no sítio de internet do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação 
(MEC).  
As informações colhidas  
 
 
 
 
Variável Descrição 
Insumos  
Taxa de Acesso à Biblioteca Razão entre o número de alunos que estudam em escolas com 

biblioteca e o número total de matrículas. 
Taxa de Acesso à Laboratório 
de Informática 

Razão entre o número de alunos que estudam em escolas que 
possuem laboratório de informática a o número total de 



 

 

matrículas. 
Taxa de Acesso à Quadra de 
Esportes. 

Razão entre o número de alunos que estudam em escolas que 
possuem quadra de esportes e o número total de matrículas. 

Formação Superior Percentual de professores com formação superior completa. 
Formação Média Percentual de professores com formação média completa. 
Formação Fundamental Percentual de professores com formação fundamental 

completa. 
Produtos  
Proficiência em Português Média das notas do exame de proficiência em Língua 

Portuguesa obtidas nas avaliação do MEC. 
Proficiência em Matemática Média das notas do exame de proficiência em Matemática 

obtidas nas avaliação do MEC 
Aprovação Percentual de alunos aprovados. 
 
 
Resultados e Discussão 
 
 As medidas de eficiência obtidas, apresentadas na tabela 1, estão distribuídas de forma que 
permita a comparação da eficiência dos sistemas de educação públicas e privadas de cada estado. 
 A eficiência técnica é, de forma geral, elevada pois os resultados superam, em média, 90% 
do produto potencial. No ensino médio, os alunos das escolas públicas e das escolas privada 
poderiam, respectivamente, aumentar suas notas em 10% e 1%. No ensino fundamental, os alunos 
das escolas municipais, estaduais e privadas poderiam, respectivamente, melhorar seus resultados 
em 3% e 2%.  
 No ensino médio público, sete estados alcançaram a eficiência máxima, isto é, estão obtendo 
o melhor resultado possível com os recursos empregados, são eles: RR, AP, MA, RN, AL, SE e SP. 
No setor privado, são doze estados que empregam eficientemente os seus recursos: RR, AP, PI, TO, 
AL, SE, SP, PR, SC, MS, MT E GO. 
 No que se refere ao ensino fundamental até a 8a. série, no ensino estadual destacam-se doze 
estados: AC, PA, AP, TO, PI, RN, PB, SE, BA, MG, MT e GO. No sistema municipal, destacam-se 
treze estados: AC, RR, AP, TO, MA, RN, PE, SE, BA, RJ, SP, MT e GO. Considerando-se os 
resultados das escolas privadas, onze estados alcançam a eficiência plena: AC, RR, TO, MA, PB, 
PE, BA, MG, SP, PR e SC. 
 Referente ao ensino fundamental até a 4a. série, no ensino estadual destacam-se dezessete 
estados: AC, AM, PA, AP, TO, MA, RN, PE, AL, SE, BA, MG, RJ, SP, MS, MT e GO. No sistema 
municipal, destacam-se dezoito estados: AC, AM, PA, AP, TO, MA, PI, RN, PE, AL,SE, BA, MG,  
RJ, SP, MS, MT e GO. Considerando-se os resultados das escolas privadas, vinte e um estados 
alcançam a eficiência plena: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA, PI, PB, PE, SE, BA, MG, ES, 
SP, PR, SC, MS, MT e GO. 
 
Tabela 1 – Escores de eficiência técnica dos estados brasileiros 
 

Nível Médio Até 8ª série Até 4ª série 

Estado Púb Priv Est Mun Pri Est Mun Pri 

RO ,81 ,97 ,97 ,99 ,99 ,94 ,97 1,00 

AC ,76 ,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AM ,77 ,98 ,96 ,97 ,96 1,00 1,00 1,00 



 

 

RR 1,00 1,00 ,97 1,00 1,00 ,96 1,00 1,00 

PA ,86 1,00 1,00 ,99 ,97 1,00 ,94 1,00 

AP 1,00 1,00 1,00 1,00 ,98 1,00 1,00 1,00 

Nível Médio Até 8ª série Até 4ª série 

Estado Púb Priv Est      

TO ,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

MA 1,00 ,97 ,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

PI ,98 1,00 1,00 ,98 ,94 1,00 1,00 1,00 

CE ,84 ,98 ,93 ,96 ,96 ,89 ,87 ,99 

RN 1,00 ,96 1,00 1,00 ,93 1,00 1,00 ,97 

PB ,92 1,00 1,00 ,98 1,00 1,00 ,94 1,00 

PE ,91 ,99 ,94 1,00 1,00 ,89 1,00 1,00 

AL 1,00 ,91 ,98 ,99 ,92 1,00 1,00 ,98 

SE 1,00 1,00 1,00 1,00 ,98 1,00 1,00 1,00 

BA ,81 ,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

MG ,82 1,00 1,00 ,97 1,00 1,00 1,00 1,00 

ES ,84 ,99 ,98 ,93 1,00 1,00 ,92 1,00 

RJ ,86 ,99 ,94 1,00 ,97 ,87 1,00 ,99 

SP 1,00 1,00 ,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

PR ,83 1,00 ,93 ,96 1,00 1,00 ,94 1,00 

SC ,92 1,00 ,92 ,92 1,00 ,96 ,92 1,00 

RS ,87 ,98 ,91 ,91 ,99 ,90 ,88 ,98 

MS ,93 1,00 ,94 ,98 ,98 1,00 1,00 1,00 

MT ,95 1,00 1,00 1,00 ,97 1,00 1,00 1,00 

GO ,88 1,00 1,00 1,00 ,97 1,00 1,00 1,00 

Eficiência 
média ,90 ,99 ,97 ,98 ,98 ,98 ,98 1,00 

 
   
 O elevado número de unidades consideradas eficientes pode melhor entendido observando 
os pesos atribuídos aos produtos. No processo de otimização, o programa atribuí pesos maiores aos 
produtos de maior relevância para a produtividade da unidade. Assim, de acordo com o exposto na 
tabela 2, a taxa de aprovação foi o resultado de maior relevância, obtendo um peso médio relativo 
de 71,74%, no ensino médio; 69,72%, no ensino fundamental até a 8a série e 82,02%, no ensino 
fundamental até a 4a série.  
 
Tabela 2 – Pesos atribuídos aos produtos 
 

 

Produto
Nível Português Matemática Aprovação
Médio 19,63% 8,63% 71,74%

16,16% 14,11% 69,72%
12,36% 5,62% 82,02%

Fund(8a série)
Fund(4a série)



 

 

 O produto final é constituído pela média ponderada dos três produtos pelos seus respectivos 
pesos. As unidades que registraram maior taxa de aprovação, em detrimento das notas em português 
e matemática, tenderam a obter um escore de eficiência mais elevado.  
 No nível fundamental até a 4a série, o peso atribuído à taxa de aprovação foi maior do que 
nos demais níveis de ensino. Neste nível de ensino, o número de unidades consideradas eficientes 
foi significativamente maior do que nos demais níveis educacionais. 
 Os resultados evidenciam que nos anos iniciais de estudo, os sistemas de educação público e 
privados estão mais comprometidos com a aprovação do aluno do que com a obtenção de notas 
mais elevadas. O diferencial de eficiência entre as unidades de uma forma geral é menor. O 
diferencial entre os sistemas público e privado também é menor.  
 No nível médio, o peso relativo é melhor distribuído. A contribuição das notas obtidas pelos 
alunos ganha relevância na definição do produto final. Neste nível, observa-se um número menor de 
unidades consideradas eficientes. Ao mesmo tempo, o diferencial entre os sistemas público e 
privado aumenta. 
  
Conclusões 
 
 O presente estudo pretende estimar a eficiência técnica da educação pública e privada dos 
estados brasileiros. Neste sentido, utilizou um conjunto de variáveis qualitativas no condição de 
produtos e insumos do processo educacional. 
 Os resultados mostram que o resultado de maior relevância é a taxa de aprovação. As 
unidades mais eficientes, na sua maioria, tiveram como principal produto uma taxa de aprovação 
elevada, em detrimento das notas obtidas pelos alunos nas avaliações de língua portuguesa e 
matemática. 
 Nos anos iniciais, os sistemas de educação são mais eficientes em aprovar os seus alunos do 
que garantir bom desempenho nas avaliações. No nível médio, o desempenho das unidades muda. 
Um menor número de unidades são consideradas eficientes. O peso relativo das notas em português 
aumenta e a eficiência média diminui. 
 Outra consideração a respeito dos escores de eficiência devem ser feitas. Uma unidade com 
eficiência técnica igual a um, não significa que está produzindo melhores resultados do que as 
demais. A unidade eficiente é aquela que consegue os melhores resultados em relação aos recursos 
disponíveis e empregados no processo educacional. 
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Resumo 
 
Apresenta-se aqui o resultado da pesquisa “O Estágio e a Prática de Ensino no Curso de 
Pedagogia da UERN: retrospectiva histórica e proposição conjunta para as 
licenciaturas”, onde foram abordados estudos sobre a importância da Prática de Ensino 
para formação do docente. Como referenciais teóricos, recorremos a PIMENTA; LIMA 
(2008), BARRETO; GEBRAN(2006). E para ampliar a fundamentação teórica e 
complementar o estudo sobre o Estágio Supervisionado, analisou-se as Resoluções nº 
04/98 e a Resolução nº22/98 do CONSEPE – UERN. Procurou-se, sistematizar como os 
professores/supervisores atuam em seus cursos. Portanto, foi elaborado um questionário 
e aplicado aos referidos professores, onde se identificou esta atuação; as dificuldades e 
as possíveis soluções; como o estágio é debatido nos departamentos; a freqüência dos 
encontros para discussão sobre o estágio. Além dos questionários, foram analisados 
relatórios de alunos/estagiários no período de 2000 a 2004, 2007.1 e 2007.2, procurando 
perceber suas concepções sobre a prática no estágio desenvolvido. Assim, podemos 
concluir que, a discussão sobre o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino, apesar 
da inexistência de uma coordenação coletiva de estágio nas licenciaturas na UERN, 
existem muitos pontos em comum em sua realização.  
 
Palavras-chave: Formação; Professores; Questionário; Ensino.  
 
 
Introdução 

 
O Estágio Supervisionado é uma prática realizada, obrigatoriamente, por todos 

os alunos concluintes dos cursos de licenciatura, este é o momento de colocar em 
prática a teoria estudada em sala de aula durante a formação inicial. Esta temática vem 
sendo discutida por vários estudiosos e profissionais da educação, buscando respostas 
para melhoria do ensino superior e encontrar melhores formas para estreitar o caminho 
entre a teoria e a prática. O estágio supervisionado é uma vivência profissional 
sistemática, intencional e acompanhada, propiciando a complementação do ensino-
aprendizagem 

Durante a realização desta pesquisa, constatou-se o desenvolvimento das 
atividades dos professores/supervisores de estágio e a visão dos alunos/estagiários 
durante seu período de regência. Quais as dificuldades encontradas e possíveis soluções 
para estas questões. 

Para embasar as discussões sobre o estágio Supervisionado e a Prática de 
Ensino, recorreu-se ao texto: “O Estágio Curricular na formação de professores: 
propostas e possibilidades no espaço escolar” (BARRETO; GEBRAN. 2006), o qual 



 

 

busca consolidar a eficiência do papel de ensino e do estágio curricular na formação 
docente, para que os mesmos possam construir uma prática crítico-reflexivo dentro 
deste processo. Pois, é através de uma prática docente comprometida com mudanças, 
que se pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. As autoras ainda 
expõem, acerca da formação de professores, sobre sua autonomia, seus direitos e 
responsabilidades; a teoria deve ser acompanhada da prática; e que é através da reflexão 
de uma ação que o professor avança em sua prática, de forma integradora. Para concluir, 
há o relato de experiências das autoras com a prática de ensino. Para complementar, foi 
realizada uma revisão no texto: “Estágio: diferentes concepções” (PIMENTA; LIMA. 
2008), onde as autoras discutem sobre a relação Teoria e Prática no estágio das 
licenciaturas e sua importância para formação do profissional da educação. 

 
[...] contraposição entre teoria e prática não é 
meramente semântica, pois se traduz em espaços 
desiguais de poder na estrutura curricular, 
atribuindo-se menor importância à carga denominada 
“prática”. (PIMENTA; LIMA, 2008, p.34) 

 
Percebe-se, que as autoras buscam ressaltar a importância da realização da 

práxis desenvolvida em atividades de caráter investigativo, envolvendo reflexões com 
conclusões significantes para a vida escolar, dos professores, dos alunos e da sociedade. 
Para isso, deve-se desenvolver um estágio como pesquisa, como já acontece em alguns 
grupos. A pesquisa no estágio é uma forma de viabilizar o desenvolvimento de 
atividades e atitudes de acordo com a realidade do contexto a partir de uma investigação 
iniciada pela observação. Esse tipo de atividade/estágio trará um significado maior para 
o aluno/estagiário, pois ele não será apenas um mero reprodutor de teoria e de 
atividades, ele terá a oportunidade de investigar e desenvolver estratégias e obter 
resultados com um significado maior para sua carreira profissional. 

Os textos referidos discutem o estágio supervisionado e sua importância para 
formação profissional, porém faz-se necessário recorrer as Leis que regem esta prática. 
Recorreram-se a análise da LDB (Lei de Diretrizes e Bases nacional), as Resoluções: nº 
04/98 – CONSEPE, de 18 de março de 1998, que regulamenta o Estágio Supervisionado 
e a Prática de Ensino dos Cursos de Licenciatura da UERN; e a de nº21/98 – 
CONSEPE, de 28 de julho de 2008, que regulamenta a prática de Ensino do Curso de 
Pedagogia – Habilitação Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
(UERN), e o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. Estes documentos 
fundamentam legalmente o Estágio Supervisionado e dá subsídios para sua realização. 

O Estágio Supervisionado tornou-se um tema em discussão em todo Brasil, 
buscando melhorias e avanços nas atividades da prática de Ensino, formando um 
profissional consciente de suas atividades. Contudo, baseada nessas discussões, a 
pesquisa procurou analisar a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado no curso de 
Pedagogia e nas Licenciaturas da UERN, buscando uma proposta de estágio que atenda 
as necessidades para a formação do docente para educação básica. 
 
Metodologia 
 

Após fundamentação teórica, foi elaborado um questionário e aplicado aos 
professores/supervisores de estágio abarcando dois eixos: Identificação e Sobre a 
Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. Na identificação os professores 
restringiram as responder sobre sua formação superior, o tempo de atuação como 
supervisor/orientador e o curso de atuação. Nas questões que se refere à Prática e ao 



 

 

Estágio, foram elaboradas questões buscando verificar a estrutura do estágio em seu 
curso de atuação; as dificuldades encontradas para a realização do mesmo; as possíveis 
soluções; como é debatido o estágio em cada Departamento; a freqüência dos encontros 
para se debater e realizar melhorias.  

Além da aplicação e analise dos questionários junto aos professores, procurou-se 
compreender, através da analise de relatórios de estágio, a visão dos alunos sobre a 
prática de ensino; a forma de elaboração do trabalho final, visto que em sua maioria é o 
relatório de pratica de ensino I e II. 

Foram realizadas reuniões com os professores/supervisores de estágio para 
debater a temática em questão e elaborar propostas para Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado. 

 No decorrer da pesquisa, foi ministrado um seminário para a socialização das 
atividades e das propostas de Estágio Supervisionado e Prática de ensino no âmbito da 
UERN, com a participação de docentes, discentes e dirigentes da universidade, de forma 
integradora. 
 
Resultados e Discussões 
 

O questionário foi aplicado aos professores/supervisores no evento promovido 
pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, realizado no dia 07 de maio do ano corrente 
no Auditório da FAFIC – UERN Campos Central. 20 (vinte) professores dos cursos de 
licenciatura, responderam e devolveram o questionário. Retirando os cursos 
representados por mais de um professor, ficaram 09 (nove) Licenciaturas do Campus 
Central e 05 (cinco) dos Campi Avançados. Os cursos do Campus Central foram: 
Pedagogia, Educação Física, Química, Filosofia, Física, Matemática, Letras, 
Enfermagem, Ciências Biológicas. 
O questionário:  
I – Parte 
Referente à formação dos professores/supervisores de estágio:  
04 (quatro) Mestres; 03 (três) Especialistas; 01 (um) Mestrando; e 01 (um) Doutorando. 
O tempo de atuação como supervisores de estágio variam entre 02 (dois) e 16 anos de 
atuação. 
II - Parte 

II – SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Nº Período de 

inicio de 
estágio 

Campo 
de est. 

definido 

Escolas 
cadastradas 

Realiza 
apenas 

na 
cidade 

Estágio 
em 

serviço 

Estágio 
em 

espaços 
não-

escolares 

Local Nº de 
estagiários/ 
professor 

Há 
debates 
sobre 

estagio? 

Freqüência 
dos 

debates 

1 7º Período 
Pedagogia 

Não Não Sim* Não Não - 10 Não - 

2 6º Período 
Educação 

Física 

Sim Sim Sim Sim Sim Clubes de 
Serviços e 
Academias 

20 Sim Quinzenal 

3 7º Período 
Química 

Sim Sim Sim Sim Sim Museus 
comunidades, 

Hosp. 
Creches 

12 Sim Semestral 

4 7º Período 
Filosofia 

Sim Sim Não Sim Sim ONGs, 
Associações, 

Inst. 
Filantrópica 

15 a 40 Sim Semestral 

5 7º Período 
Física 

Sim Sim Sim Não Não - 10 a 12 Sim Quinzenal 



 

 

6 7º Período 
Matemática 

Sim Sim Sim Não Não - 10 Sim Mensal 

7 6º, 7º 
Períodos 

Letras 

Sim Não Não Sim Não - 12 Sim Semestral 

8 8º Período 
Enfermagem 

Sim Sim Sim Sim - - 13 Sim Semestral 

9 7º Período 
Ciências 

Biológicas 

Sim Sim Sim - Não - 12 Não - 

 *a C/H total correspondia/corresponde a 180h/a  

Tabulados os dados, verificamos que: 
Campo de Estágio Definido – 88,9% têm campo de estágio definido e 11,1% 

não tem; 
Escolas cadastradas – 77,8% possuem escolas cadastradas e 22,2% não; 
Realiza Estágio na cidade – 77,8% responderam que sim e 22,2% não realizam; 
Realiza Estágio em serviço – 55,6% responderam que sim e 33,3% responderam 

que não. Apenas 01(um) não respondeu, ou melhor, 11,1%; 
O número de estagiário por professor compreende entre 10 e 20 alunos. 
Em relação ao debate sobre o estágio – 77,8% afirmam que existe o debate e 

22,2% afirmam que não. 
A freqüência deste debate ocorre – 44,4% semestral; 22,2% quinzenal; 22,2% 

não deram resposta; e 11,2% mensal; 
Verificou-se que o Estágio Supervisionado, no que se refere à legalidade, 

necessita de uma reformulação e atualização nas normas para sua realização. Com tudo, 
foram identificados, nas respostas dos professores/supervisores, pontos em comuns na 
realização e na busca por melhorias para o Estágio Supervisionado Instituição de 
Ensino.   

Outras questões foram abordadas, como se as disciplinas pedagógicas colaboram 
com a prática e se a proposta de ensino é voltada apenas para a regência. Ao que se 
refere às disciplinas pedagógicas, 77,8% afirmam que colaboram e 22,2% dizem que 
não, justificando que os alunos/estagiários alegam a constante ausência de vínculos 
entre os conteúdos ensinados em sala de aula e os aplicados na prática. 44,4% afirmam 
que a proposta de ensino é voltada apenas para a regência e 33,3% expressam que não é 
apenas voltado para a regência, desenvolvendo seminários, oficinas pedagógicas, 
iniciação cientifica e atividades em outros espaços fora da Universidade. Neste 
momento surge a discussão levantada por Pimenta; Lima (2008, p.46), em que o estágio 
pode ter um significado maior, e não apenas reprodução de atividades para realizar a 
prática de ensino. Por exemplo, pode ser transformada em pesquisa ou em atividades em 
que o aluno/estagiário desenvolverá de forma investigativa, lhe proporcionando uma 
visão mais critica. 

O tipo de avaliação final exigido compreendeu a 100% de relatórios de prática 
de ensino, onde são expressos todos os planejamentos, observações, atividades e 
conclusões dos alunos durante o estágio. Para certificar esta afirmativa, foram 
analisados relatórios de alunos/estagiários, compreendidos no período de 2000 a 2004 e 
2007.1 e 2007.2. A seleção dos relatórios ficou compreendida entre as melhores notas 
atribuídas aos mesmos. Os relatórios expressam as preocupações enquanto a melhoria 
da educação no ensino público, a vivência do fazer pedagógico, listando as atividades 
desenvolvidas e também expressando algumas angustias referentes à relação teoria e 
prática. Recorremos novamente a Pimenta; Lima (2008, p. 33), onde as autoras 



 

 

questionam sobre a organização das disciplinas curriculares: [...] os currículos de 
formação têm se constituído de aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem 
qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhe deu origem. Afirma as 
autoras. Faz-se necessário, uma reorganização dessas disciplinas e transformar o estágio 
em atividade da práxis. 

Ao final do questionário, foi solicitado aos professores que citassem as 
dificuldades encontradas para a realização do estágio e sugestões para melhoria do 
estágio supervisionado no curso de sua atuação. As principais reclamações dos 
professores são: o desencontro entre o calendário letivo das escolas/campo de estágio e 
o calendário universitário; escolas com estruturas físicas inadequadas e precárias; 
número elevado de aluno por professor; desinteresse do aluno para a prática de ensino; o 
aluno não deseja ser professor (as duas últimas afirmações recorrem ao curso de 
enfermagem, que trabalho com a formação nas duas modalidades, Licenciatura e 
Bacharelado). Quanto às sugestões, as que podemos destacar são: criação de uma escola 
modelo para atuar como campo de estágio contemplando a todas as licenciaturas; 
proporcionar mais encontros entre os supervisores de estágio; fornecimento de material 
didático em tempo hábil para a realização de oficinas, seminários, teatros, amostras de 
arte, práticas de laboratório; Estabelecer uma ação mais concreta de intervenção no 
processo de ensino-aprendizagem nas escolas cooperadoras. 

Durante a pesquisa, uma das atividades que estava proposta no cronograma, foi à 
realização de um seminário para a socialização de proposta de Estágio Supervisionado e 
a Prática de Ensino na Instituição. O seminário que teve como tema: “I Seminário 
Integrado de Estágio Supervisionado das Licenciaturas da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte”, realizado no dia 07 de março de 2008, no Auditório da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC-UERN/Campus Central. Neste 
encontro, buscou-se compartilhar estas experiências, além de relatar as novas formas de 
atuação no campo educacional, que é a experiência de docentes e discentes em práticas 
educativas em espaços não-escolares.  

 
 

Conclusão 
 O tema abordado na pesquisa, o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino, é 
um dos temas bastante discutidos pela academia. 

As discussões buscam soluções para melhoria da formação docente. 
 O questionário apresenta o perfil dos professores/supervisores e suas atuações no 
Estágio Supervisionado e na Prática de Ensino. 
 Análise dos relatórios de estágio traz a caracterização do Estágio 
Supervisionado, na visão do aluno/estagiário.  
 A realização de encontros dos professores/supervisores de estágio favorece para 
o melhor desenvolvimento das atividades de Prática de Ensino. 
 O Estágio Supervisionado realizado em conjunto com a pesquisa, origina 
melhores resultados. Conscientização critica.  
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RESUMO 
  
Tendo em conta a relevância teórica e social da relação educação e trabalho na construção 
civil, o presente estudo tem como objetivo apreender um panorama de como ela se tem 
configurado neste segmento em Mossoró. Para atingir tal propósito, do ponto de vista 
metodológico, utilizou-se um dispositivo quanto-qualitativo. Dentre outros resultados, 
verificou-se que figuram como profissionais mais procurados, pelos empresários, pedreiros, 
carpinteiros, eletricistas, mestres de obra e encanadores. Uma das conclusões assinaladas, é 
que as necessidades educativas no setor da construção civil de Mossoró são de ordem geral 
(escolarização regular) e específica (qualificação para as especificidades do segmento).  
 
Palavras-chave: Escolarização, qualificação profissional, empresários, trabalhadores.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos tempos, o setor da construção tem se revelado um setor bastante 

dinâmico na economia nacional. Ele é composto por cerca de 120 mil empresas (não 
considerando as que se encontram na informalidade), tendo uma estrutura ocupacional de 
cerca de 3,77 milhões de pessoas (SINDUSCONSP, 2007).  

Trata-se de um ramo que, impulsionado principalmente pelas obras públicas, tem 
alcançado significativas taxas de crescimento, sendo exemplo disso o ano de 2006 (medido 
até ao terceiro trimestre), quando o mesmo obteve um crescimento de 5,0%, acima, portanto, 
do índice da indústria (2,7%) e do próprio PIB (2,5%) (CBIC, 2007). Neste quadro, o atual 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, destina cerca de 110 
bilhões, até 2010, para a indústria da construção civil, o que tem levado, entretanto, a 
representação dos trabalhadores do segmento – através da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Construção Civil e da Madeira (CONTICOM) a pleitear que a obtenção dos 
recursos, pelas empresas, seja associada a meios de formalização do emprego no segmento 
(CONTICOM, 2007). Tal reivindicação é uma preocupação decorrente do quadro 
problemático que, do ponto de vista da mão-de-obra, marca esse ramo da economia brasileira. 

Por exemplo, no tocante à segurança individual no trabalho, as condições na 
construção civil são bastante calamitosas. Em 1995, oficialmente, com registro em prontuário 
hospitalar, ocorreram no Brasil 3381 acidentes no setor, de onde resultaram 437 óbitos; em 
Julho de 2001, tinha-se uma média de 12,5 afastamentos por mil empregados, pela mesma 
razão (Silveira, et. al., 2005). Quanto aos salários, verifica-se que eles se matêm baixos. A 
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este respeito, no estado de São Paulo, segundo o sindicato da categoria, cerca de 95% dos 
postos abertos têm uma remuneração média de dois salários mínimos (Folha de São Paulo, 
2006).  

No concernente à escolarização e à qualificação profissional, os baixos índices são 
característicos da construção civil nacional. No fim da década de 1990, o percentual de 
analfabetos entre os trabalhadores do setor se apresentava bastante acentuado, tendo-se que, 
em Recife, era de 16,1% e de 12,7 em São Paulo; verificando-se ainda que, em ambas as 
cidades, 5 era o número médio de anos de estudos dos operários (DIEESE, 2001).  

Tendo em conta o cenário referido, o trabalho realizado teve como objetivo geral 
apreender um panorama da relação educação e trabalho no setor da construção civil da cidade 
de Mossoró-RN.  
   
METODOLOGIA 
 

Do ponto de vista metodológico, foram adotados procedimentos quantitativos e 
qualitativos, tendo sido realizadas entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores e 
empresários, assim como analisados documentos de entidades de classe destes segmentos. O 
estudo tomou como amostra 28 pessoas (15 trabalhadores e 13 empresários).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em Mossoró, calcula-se que o universo da mão-de-obra na construção civil é de 
cerca de 4.500 trabalhadores.  

Tendo em consideração a amostra referente aos operários, foram obtidos os 
resultados conforme o gráfico a seguir, no que se refere ao perfil deste público.   
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GRÁFICO 1: PERFIL ESCOLAR DOS TRABALHADORES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Ou seja, 33% têm algum grau de escolaridade concluída, sendo esta traduzida 

conforme os dados do gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 2: ETAPAS ESCOLARES CONCLUÍDAS 

 

O próximo gráfico apresenta um levantamento dos níveis de ensino que ficaram 

inconclusos, considerando os 67% da amostra.   
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GRÁFICO 3: ESCOLARIDADE INCONCLUSA: DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEIS 

 

Em relação aos que não concluíram nenhuma escolarização, constata-se que a 

maioria dos trabalhadores interrompeu-a ainda na etapa inicial da formação básica, e isto 

explica o fato de que, apesar de 100% terem ingressado na escola e cursado alguma série 

escolar, eles se declararem com dificuldade de lidar com a leitura e a escrita. Pode-se afirmar 

que, conceitualmente, pelo menos 50% destes trabalhadores se enquadram na condição de 

analfabetos funcionais.  

No que se refere aos empresários, considerando a amostra mencionada, tem-se que 

a sua totalidade considera a formação da mão-de-obra insuficiente. Para 92%, a insuficiência 

da qualificação é um obstáculo à realização de novas contratações.  Dentre os profissionais 

mais procurados, os empresários apontam pedreiros, carpinteiros, eletricistas, mestres de obra 

e encanadores.  

O empresariado afirma que a conseqüência direta da ausência de formação 

profissional dos trabalhadores repercute no dia-a-dia dos canteiros de obra, pois 70% deles 



 

declaram que sempre acontece de não utilizarem alguns recursos tecnológicos ou métodos de 

trabalho diferenciados por não haver profissionais capacitados para tanto. Apesar desta 

realidade, observa-se que as empresas somente esporadicamente realizam cursos de 

capacitação para seus trabalhadores, conforme mostra o gráfico a seguir.  
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          GRÁFICO 4: REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PELAS 
EMPRESAS 

 

 

Vemos que apenas 23% admitem que se preocupam com a capacitação dos 

trabalhadores dos canteiros de obra. Os que assumem não realizar nenhuma iniciativa neste 

sentido e os que realizam apenas esporadicamente, somam 77%.  

 

CONCLUSÕES 

Conforme o estudo realizado, podem ser evidenciadas as seguintes conclusões:  

1 – As necessidades educativas no setor da construção civil de Mossoró são de 

ordem geral (escolarização regular) e específica (qualificação para as 

especificidades do segmento);   

2 – Embora os empresários reconheçam o valor da escolarização e da qualificação 

profissional, não se têm empenhado, majoritariamente, em iniciativas neste 

sentido; 

3 – Entre os trabalhadores que têm algum grau de escolarização, é elevado o índice 

de analfabetismo funcional; 

4 – De determinada forma, a falta de qualificação profissional assegura um 

excedente de mão-de-obra barata ao empresariado.  
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Resumo 
 
A pesquisa “O ensino da história local na percepção dos professores açuenses” tem como 
objetivo principal identificar o lugar atribuído à história local no nível fundamental de ensino 
das escolas localizadas no município potiguar de Açu. A pesquisa é de natureza qualitativa e 
para a construção de dados foram aplicados questionários junto a instituições ligadas ao 
ensino e realizadas entrevistas com oito professores de história do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental, de escolas privadas e de escolas públicas. Nas entrevistas, foi utilizado como 
instrumento de constituição dos dados um roteiro prévio composto de 17 pontos considerados 
importantes para atingir os objetivos da pesquisa. Nas questões relacionadas à disciplina 
escolar e ao ensino de história, a pesquisa toma por base contribuições de Chervel (1990) e 
Bittencourt (2004). No campo historiográfico e epistemológico, têm-se como parâmetro 
principal de análise as contribuições da Nova História francesa (BURKE, 1992), por elas 
possibilitarem o alargamento do campo da história, permitindo a produção do conhecimento a 
partir da inclusão de novas abordagens, novos problemas e, conseqüentemente, da inserção de 
uma história local nova. Como resultado, a pesquisa indica que a história local ensinada nas 
escolas de Açu ocupa um espaço secundário dentre os conteúdos escolares, predominando os 
conteúdos de história geral e história do Brasil. A história do município, por sua vez, é 
contemplada na semana de emancipação do município e em situações em que, ao ser abordada 
uma determinada temática nacional, o professor considere pertinente fazer relações com 
questões locais. 
 
Palavras-chave: História local; Ensino de história; Ensino fundamental. 
 
Introdução 
 

Este trabalho constitui uma análise sobre o ensino de história no município potiguar de 
Açu, tendo como propósito principal identificar o lugar atribuído à história local no nível 
fundamental de ensino. Espera-se que os resultados da pesquisa sirvam de diretrizes 
orientadoras para professores e escolas que almejam a inclusão da história local, de forma 
sistemática, entre os conteúdos escolares. Açu foi tomado como campo empírico da 
investigação pelo fato de sediar um curso de história de licenciatura, como também pelo fato 
de os professores da rede básica local de ensino reclamarem da falta de contato com a 
academia. Ou seja, há pouca troca de experiência entre esses níveis de conhecimento, 
levando, às vezes, ao desencontro dos conteúdos teóricos trabalhados na universidade com as 
práticas encontradas nas escolas da rede básica de ensino. A pouca produção historiográfica 



 
 

 

sobre o município e a inexistência de material didático para uso nas escolas são algumas das 
dificuldades que puderam ser identificadas preliminarmente quando dos primeiros contatos 
com os professores que se propuseram a colaborar com esta pesquisa.  

Entendemos que a compreensão do desafio posto acima passa pelo debate sobre a 
competência dos vários níveis de ensino quanto à produção e divulgação dos saberes e, 
conseqüentemente, da relação entre os diferentes espaços institucionais, tais como a escola e a 
universidade. Ou seja, é necessário que tenhamos clareza da concepção que predomina entre 
os professores com relação à compreensão de disciplina escolar e de sua relação com a 
disciplina acadêmica. Nesse sentido, analisaremos os depoimentos dos professores, 
considerando duas concepções de disciplina escolar. A primeira defendida por Chevallard 
(1991), que compreende a disciplina escolar como transposição didática de saberes 
produzidos em outra instância (academia) que não a escola. Nessa concepção, a escola não é 
entendida como um lugar de produção de um saber próprio. Assim, os conteúdos escolares 
teriam origem no saber científico. O papel da disciplina escolar consistiria, a partir da 
didática, em criar condições de transpor o conhecimento científico da melhor maneira 
possível para a escola. Ao contrário de Chevallard (1991), Chervel (1990) concebe a 
disciplina escolar como entidade epistemológica relativamente autônoma, sendo o saber por 
ela produzido fruto de uma “cultura escolar”. De acordo com o autor, não obstante os 
conteúdos escolares manterem relações como outros saberes, como “ciência de referência” 
(ou conhecimento científico), as disciplinas escolares mantêm certa autonomia diante das 
ciências de referência. 

Entendemos, assim, que a preocupação em compreender as concepções dos 
professores acerca da disciplina escolar se coloca como um ponto importante para se conhecer 
os critérios dos professores nas escolhas dos conteúdos escolares, uma vez que esses 
profissionais são agentes sociais fundamentais na organização e na condução das disciplinas e 
do processo educativo que ocorrem na escola. O professor é, como bem mostra Bittencourt 
(2004, p. 50-51), o agente principal do que “efetivamente acontece nas escolas e se pratica nas 
salas de aula”. É ele, segundo a autora, “quem transforma o saber a ser ensinado em saber 
apreendido, ação fundamental no processo de produção do conhecimento”. 

Assim, o posicionamento de cada professor se faz necessário para a compreensão da 
história que é ensinada nas escolas de ensino fundamental em Açu e, conseqüentemente, para 
repensar esse ensino no universo desse nível de conhecimento.  

A pesquisa que empreendemos tem como objetivo central identificar o lugar atribuído 
à história local no nível fundamental de ensino das escolas açuenses. Para alcançarmos esse 
propósito, desenvolvemos dois objetivos específicos: identificar as concepções de disciplina 
escolar dos professores a partir dos critérios de escolha dos conteúdos escolares e verificar se 
há uma ordem de prioridade na abordagem dos conteúdos escolares e, nela, o lugar reservado 
às temáticas locais. 
 
Metodologia 
 

A pesquisa é de natureza qualitativa por trabalharmos com muitas questões de caráter 
subjetivo. Embora entendamos que a realidade expressa-se por meio da materialidade, é cada 
vez mais evidente a importância da imaginação e do simbólico na interpretação do mundo 
contemporâneo. Nesse sentido, tomamos como referências iniciais as observações de André 
(1995) quando evidencia que a opção por uma abordagem qualitativa justifica-se porque ela 
permite uma leitura da realidade estudada incluindo elementos da subjetividade.  

Com relação à abordagem do campo empírico, a investigação deu-se em três 
momentos. No primeiro momento ou fase exploratória (ALVES-MAZZOTTI; 
GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 161), utilizamos técnicas de pesquisa como a observação 



 
 

 

livre, conversas informais com professores, visitas a administradores escolares, à Secretaria 
Municipal de Educação e à 11ª Diretoria Regional de Educação (11ª DIRED). O objetivo 
desses primeiros contatos foi conseguir a adesão dos profissionais com os quais gostaríamos 
de trabalhar. Assim feito, foram definidas as questões a serem contempladas na fase seguinte, 
tendo em vista a coleta de informações acerca do perfil profissional dos professores. As 
respostas, expressas por escrito, possibilitaram a identificação dos professores atuantes no 
ensino da História. Na terceira e última fase, foram realizadas as entrevistas individuais com 
os professores, utilizando-se para isso gravações em áudio.  

Dentre as técnicas de construção de dados, consideramos as entrevistas com os 
professores como as mais importantes, por elas se constituírem em instrumento eficaz para 
apreensão dos significados que os interlocutores da pesquisa têm acerca dos temas abordados. 
Elas permitem, ainda, “compreender a experiência que os sujeitos têm, as representações que 
formam e os conceitos que elaboram. Esses conceitos manifestos, as experiências relatadas 
ocupam o centro de referência das análises e interpretações, na pesquisa qualitativa”, como 
indica Chizzotti (1995, p. 85), estabelecendo assim uma inter-relação entre o mundo 
vivenciado por eles no dia-a-dia profissional e as concepções teóricas.  

Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, devido à sua natureza interativa ser 
mais condizente com o nível de complexidade requerida pela abordagem do problema. No 
que se refere à organização dessa técnica, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 168), 
dizem que “[...] de um modo geral, as entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, 
sem um fraseamento e uma ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, 
assemelhando-se muito a uma conversa”. Tal escolha justifica-se por esse tipo de entrevista 
permitir captar o lado mais profundo das informações em que não só os aspectos de ordem 
cognitiva estão presentes, mas também aspectos da afetividade. 

No campo historiográfico e epistemológico, tem-se como parâmetro principal de 
análise as contribuições da Nova História francesa (BURKE, 1992) por elas possibilitarem o 
alargamento do campo da História, permitindo a produção do conhecimento a partir da 
inclusão de novas abordagens, novos problemas e, conseqüentemente, da inserção de uma 
história local nova.  

 
Resultados e Discussão 
 

De acordo com a leitura e interpretação das entrevistas cedidas pelos professores 
colaboradores da pesquisa, pode-se observar que há entre eles uma concepção de disciplina 
escolar como uma transposição didática e não como um campo de conhecimento autônomo, 
haja vista que nos depoimentos dos referidos professores está implícito que o conhecimento 
escolar a ser ensinado não é produzido no interior da própria escola, ou do que Chervel (1990) 
denomina de “cultura escolar”, ou seja, um conhecimento formado a partir de objetivos 
próprios das disciplinas escolares levando em consideração o ambiente interno da escola. Essa 
afirmação a respeito da concepção de disciplina escolar dos professores pode ser constatada 
pelo próprio critério de seleção dos conteúdos, pois se observa que grande parte dos 
professores limita-se em transpor o conhecimento produzido fora das escolas, utilizando-se 
geralmente de livros didáticos produzidos externamente. O professor P41 assim expressa-se: 
“Como a escola adota os livros didáticos, então, pegamos os livros didáticos, olhamos os 
conteúdos que podem ser trabalhados com aqueles alunos que vão lhe servir posteriormente, e 
daí nós colocamos”.  

Para Borges (1987), essa concepção de disciplina escolar além de reproduzir o saber 
produzido na academia, implica uma hierarquia de poder, pois o professor e o livro didático 
                                                 
1 Os professores serão identificados neste texto a partir da letra P seguida de um número arábico, variáveis de 1 a 
8. 



 
 

 

detêm a primazia do saber em sala de aula. Bittencourt (2004, p. 36), por sua vez, afirma que 
essa hierarquia de poder coloca “a disciplina escolar em uma escala inferior, como saber de 
segunda classe”. 

Constatamos que, com exceção de um professor, os demais se compatibilizam com uma 
concepção de história evolutiva, linear, materializada através dos chamados conteúdos 
tradicionais na “história geral”, implicando uma concepção de história progressiva, 
europocêntrica e finalista (BORGES, 1987). Essa situação pode ser verificada na fala do 
professor P1, quando relata que “o conteúdo trabalhado é o conteúdo geral, história geral, que 
vai seguindo uma linha na seqüência cronológica, começando com a pré-história e finalizando 
no 9º ano com história contemporânea dos dias atuais, envolvendo sempre paralelamente o 
Brasil”. Além dessa história geral, verifica-se a presença de uma história do Brasil, 
constituída, assim como a história geral, de grandes períodos, como colônia, império e 
república. Essa constatação pode ser identificada no depoimento a seguir:  

 
Do 6° ao 9° ano aqui em nossa escola é priorizado o trabalho de história geral e 
Brasil. Então se trabalha desde a antiguidade até contemporânea. Trabalhando o 
século XX com o 9° ano e Brasil, também todo o projeto até contemporânea atual, 
até o governo Lula, é discutido em sala no 9° ano, desde o processo de colonização 
até os dias atuais (P2).  

 
Essa forma de se trabalhar no ensino de história segue ainda em linhas gerais o modelo de 

ensino originário da França do século XIX, quando a história era a nação ou a civilização, 
conforme afirma Nadai (1992; 1993). Ou seja, uma história patriótica, marcada pelos grandes 
períodos históricos nos quais as grandes personalidades seriam os agentes da mudança e a 
história da civilização seria a história da Europa ocidental.  

Com relação ao Brasil, o ensino de história está associado à constituição da identidade 
nacional que se consubstancia em um nacionalismo patriótico preconizado pelas datas 
importantes e pelos ditos heróis da nação (BITTENCOURT apud KARNAL, 2003, p. 185). 
Para Borges (1987, p. 25), nesse modelo de ensino de história “em geral se valoriza 
enormemente o político institucional, que se constitui quase que o pano de fundo explicativo 
da história”. É, na verdade, uma história vista de cima, em que são relevantes os indivíduos 
que estão à frente do aparelho estatal, ao passo que os demais indivíduos, considerados 
comuns, não aparecem ou aparecem apenas como coadjuvantes (BURKE, 1992). Essa forma 
de se conceber e construir o conhecimento histórico é ainda herdeira de pressupostos do 
século XIX, época em que a história surgiu como disciplina escolar.  A partir de 1929, surge o 
grupo dos Annales e com ele uma nova historiografia. Se, para a história anterior, o objeto da 
história era essencialmente a política e os seus promotores, para o grupo dos Annales, a 
realidade que interessa é constituída a partir dos aspectos socioculturais (BURKE, 1992).  

Considerando o fato de serem os manuais didáticos a principal fonte de trabalho dos 
professores, compreendemos ser importante evidenciar a visão dos professores pesquisados 
em relação a esses instrumentos. Com exceção de um que não opinou sobre a questão, os 
demais emitiram seus posicionamentos no que concerne ao livro didático. É importante, antes 
de qualquer coisa, enfatizar que os livros didáticos se sedimentam como um dos instrumentos 
de trabalho mais utilizados na tradição escolar e, como aponta Bittencourt (2004, p. 299), “faz 
parte do cotidiano escolar há pelo menos dois séculos”. O livro didático como objeto cultural 
que se constitui, é uma obra bastante complexa, posto que sofre interferência de vários 
sujeitos nas suas etapas de produção, circulação e consumo. Dada à complexidade do livro 
didático, tem-se gerado debates em torno dele com diferentes posturas, quando alguns o 
criticam em função de considerá-lo como, entre outros problemas, instrumento de poder, 
enquanto outros destacam a sua necessidade.    



 
 

 

Três professores entrevistados se expressaram em relação aos livros didáticos de 
forma negativa, considerando-os resumidos, cuja forma comercial acaba se sobrepondo às 
demais funções, conforme podemos perceber no depoimento abaixo: 

 
É, eu quando comecei a trabalhar, eu acho que todas as escolas trabalham na questão 
do livro didático, e a utilização desse recurso eu já pensei, não eu somente, mas 
junto com a escola, nós até pensamos em  uma forma de mudar essa questão do livro 
didático, até porque termina sendo também uma forma comercial. É uma 
mercadoria, digamos assim, e pensamos até já em elaborar o material próprio da 
escola [...] (P5). 
 

O professor acima expõe, apesar de trabalhar com livro didático, a sua preocupação 
com o caráter comercial do referido objeto cultural. Essa preocupação perpassa a discussão 
em torno do livro como inserido em uma cultura mercantilizada que projeta o ambiente 
escolar como um mercado voltado para o lucro da indústria cultural, esta última considerada, 
conforme aponta Silva (2006, p. 225), como “a produção e disseminação de produtos culturais 
para o consumo em massa”. A referida indústria cultural foi alvo na década de 1940 de duras 
críticas feitas pelos filósofos frankfurtianos Max Horkheimer e Theodor Adorno, para quem a 
referida indústria promove a alienação do homem, tendo em vista que este torna-se um ser 
consumista acriticamente. 

Outro professor deixa implícito em sua entrevista que o material didático (no caso, as 
apostilas) retira do professor a autonomia de direcionamento da prática docente, pois segundo 
ele: “O professor não tem tanto autonomia de utilizá-las, de escolher seu material, porém as 
apostilas hoje trazem um módulo paralelo para que você possa trabalhar com aquilo que você 
interessa, mas o direcionamento geral é da apostila”(P1). 

Por outro lado, quatro professores escolheram o livro didático como um instrumento 
muito importante, haja vista que compartilham de uma ótica de que o mesmo é um 
direcionador ou subsidiador da prática docente, vejamos o relato do professor P3:  

 
Mas com o livro a gente consegue se organizar mais com relação a esses conteúdos 
tanto na seleção como na aprendizagem também. Eu gosto muito de trabalhar com o 
livro didático, não diretamente, mas pelo menos na sexta-feira e quinta, para seleção 
do conteúdo, eu acho ele assim um mapeador, uma ajuda só (P3).  

 
Essa visão é corroborada pelo professor P6, quando diz que o livro didático “é um 

subsídio muito importante”. 
Dessa forma, a maioria dos professores que opinaram sobre a questão constrói uma 

imagem positiva do livro didático, uma vez que este é considerado como um material 
essencial para o aluno e também para o professor, posto que é colocado como um ponto de 
apoio para a organização das aulas. Ele tornou-se, assim, para esses professores, um “auxiliar 
necessário”.  

Ao considerarmos a relação dos professores com os livros didáticos, deduzimos que o 
conhecimento trabalhado em sala de aula é produzido fora do ambiente interno da escola. Ou 
seja, os conteúdos escolares são escolhidos seguindo o modelo de uma história geral que 
chega até o aluno através dos materiais didáticos.  

Nesse contexto de seleção dos conteúdos a partir dos livros didáticos, qual o espaço 
que cabe à história local, foco maior de nossa pesquisa? Procuramos responder essa questão a 
partir das entrevistas com oito professores. Antes, porém, de respondermos a essas questões, 
vejamos o que entendemos por história local. Segundo Fagundes (2006, p. 93), a história local 
constitui-se em 

 



 
 

 

Um novo método de abordagem histórica que consiste em mostrar as singularidades 
do lugar, bem como os pontos de conexão com a realidade de outros lugares. Essa 
forma de conceber e fazer história permite, no ambiente escolar, uma relação 
contínua entre os sujeitos e o objeto de estudo, uma vez que esses sujeitos – o aluno 
e o professor – fazem parte da comunidade e das múltiplas relações aí contraídas, o 
que facilita na identificação das características do processo histórico local e 
possibilita a percepção da heterogeneidade cultural existente.  
 

Para identificarmos o lugar que cabe à história local no ensino de história em Açu, 
orientamo-nos nas respostas dos professores a quatro questões. A primeira reside em saber: a 
história local tem sido parte do conteúdo trabalhado junto aos alunos? Por que e em que 
momento? Com exceção de um professor, os demais afirmaram que trabalham, sim, com a 
história local. Tais conteúdos são trabalhados nas seguintes situações: quando da 
comemoração da Semana de Emancipação do município (semana que culmina no dia 16 do 
mês de outubro) ou quando os conteúdos de história geral e história do Brasil estão sendo 
abordados em sala de aula. Nesta última situação, o professor, quando considera necessário, 
faz comparações de tais conteúdos com a história do município.Vejamos, então, os 
depoimentos dos professores P5 e P6: 

 
É, geralmente no caso dos conteúdos trabalhados, a maior ênfase termina sendo da 
história geral, principalmente a partir do 6º ano ao 9° ano. Começamos pela pré-
história. Agora, lógico que fazemos um trabalho de uma forma que não tenha... é... 
rígida quanto no ensino médio. E nesse trabalho é que há uma forma de se inserir, 
digamos assim, tanto a história local, quanto também a história do estado, no caso a 
história do Rio Grande do Norte, mas a ênfase maior é dada justamente em cima da 
história geral (P5). 

 
Eu sempre trabalho, mas só no mês de outubro, que é o mês de aniversário da cidade. 
Aí sempre eu monto aquele textozinho e trabalho do 6º ao 9º ano (P6). 

 
Além desses casos acima, a história local também se faz presente nas Semanas de 

Cultura de algumas escolas. No entanto, um depoimento nos chamou a atenção ao revelar que 
a história local, embora trabalhada por professor de história, é abordada apenas na disciplina 
Cultura do Rio Grande do Norte. Segundo a fala de um professor,  

 
Antes, esse conteúdo [história local] estava agregado especificamente à história, 
hoje, com as novas normas da Secretaria [estadual], ele foi separado. Hoje existe 
uma disciplina chamada Cultura do Rio Grande do Norte, em que são trabalhados 
assuntos específicos da cultura do Rio Grande do Norte, mas eu quero salientar que, 
dentro da história nós não podemos, mesmo com essa divisão, esquecer a história da 
cidade, a história local, sempre que eu falo em história, que remete a algum ponto, 
ou à economia ou à sociedade ou à cultura, eu ligo com o município (P4). 
 

Assim, as temáticas locais ou são trabalhadas de forma isolada (comemoração da 
Semana de Emancipação do município, nas Semanas de Cultura e na disciplina Cultura do 
Rio Grande do Norte) ou relacionadas aos conteúdos de história do Brasil e história geral. 

A segunda questão procura saber que conteúdo dessa história municipal é destacado e 
por quê. Pela ordem de prioridade das respostas, observamos os seguintes conteúdos: 
formação e evolução da história do município (o mesmo que um “pequeno histórico” ou 
relato das grandes personalidades do lugar); a cultura, a política e a economia da cidade; 
processo de ocupação indígena e colonização; emancipação política do município; polêmica 
em torno da grafia do nome do município, se com ç ou com ss. Ou seja, essa forma de 
organização dos conteúdos segue a mesma lógica da exposição dos conteúdos de história 
geral e história do Brasil. 



 
 

 

A terceira questão consiste em saber as fontes de consulta usadas na aprendizagem e 
no ensino da história de Açu. Todos os entrevistados apontam que as maiores dificuldades 
encontradas em suas abordagens da história local advêm da falta de fontes históricas. Não 
obstante essa observação, as mais utilizadas em sala de aula são: encartes de jornais, livros 
sobre a história do município, revistas, relatos orais e livros de poesia, como aponta o 
depoimento a seguir: 

 
As fontes também são mínimas aqui, têm muito antigas, que eu acho que até a gente 
pegou na Secretaria de Educação como uma cartilhazinha mesmo do... falando sobre 
a história, falando sobre o Açu, aí eu sempre pego, mais para a parte do aspecto 
histórico. E poesia, dos poetas... também a gente utiliza que a escola tem os livros, 
mais de Renato Caldas e às vezes Batista consegue emprestado lá com um colega 
dele, lá em Açu e trás para gente, livros de outros poetas que a escola não tem (P6) . 

 
Esse depoimento ilustra bem o pensamento dos demais depoentes. Ou seja, os poetas e 

as poesias estão sempre presentes nas preocupações dos professores que ministram aulas de 
história: a poesia aparece como um elemento marcante na formação identitária do povo 
açuense. Essa questão é de certa forma compreensível, já que é atribuído a Açu o título de 
“terra dos poetas”, uma vez que no século XX o município contava com um número 
significativo de poetas e boêmios (WANDERLEY, 1965). 

A quarta questão consiste em identificar as dificuldades encontradas ao trabalhar 
com a abordagem da história local. Algumas respostas enfatizam a falta de condições para 
aulas de campo, por exemplo. No entanto, a totalidade dos entrevistados destacou a falta de 
fontes para trabalhar em sala de aula. Um professor além de evidenciar tal situação debita o 
problema ao poder público municipal ao mostrar que “a dificuldade é não ter fontes 
históricas, a política do Açu não se preocupou em preservar essas fontes históricas [...]”(P8). 
Ou seja, segundo os professores, a não disponibilidade de fontes constitui-se no principal 
elemento dificultador para o trabalho com a história local. 
 
Conclusões 

 
A história local ensinada nas escolas açuenses apresenta traços marcantes da 

historiografia brasileira que predominou no século XX. Ou seja, uma historiografia 
comprometida com a exaltação do lugar, com destaque para os valores locais e uma 
abordagem fortemente centrada nos feitos dos indivíduos considerados de destaque nos 
campos econômico, político e literário. Dentre os conteúdos, por exemplo, têm presença 
garantida os poetas, devido ao município ser considerado a “terra dos poetas”. Nesse sentido, 
a história ensinada se propõe a mostrar os traços considerados comuns a todos os açuenses, 
reforçando a idéia de identidade homogênea, sem maiores preocupações em destacar as 
diferenças sociais e culturais. Por sua vez, o apego às histórias geral e do Brasil, produzidas 
fora do ambiente escolar e transmitidas por meio de livros didáticos, permite-nos afirmar que 
o lugar reservado à história local nas escolas açuenses é bastante delimitado, cujas temáticas 
são abordadas de forma esporádicas e distantes das recentes inovações historiográficas. 
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Resumo 

 
O estudo parte da constatação de lacunas na formação docente na condução de discussões de 
histórias, observadas em 30 (trinta) aulas ministradas por 03 (três) professoras do ensino 
fundamental de uma escola pública de Natal - RN. Dentre as lacunas, evidenciou-se a 
dificuldade de as professoras recorrerem à estratégias argumentativas para 
desencadear/potencializar discussões. Estudos nessa direção justificam-se por provocar 
reflexões sobre a formação de mediadores de leitura, repercutindo na promoção do aluno 
como leitor crítico. Com base nessa compreensão, a pesquisa teve como objetivo investigar as 
aprendizagens das três professoras decorrentes de encontros colaborativos na área da leitura, 
respaldados na teoria da argumentação do discurso. A investigação é de natureza qualitativa, 
assumindo alguns protocolos da pesquisa colaborativa. O trabalho empírico compreendeu três 
fases: entrevistas iniciais, encontros colaborativos e entrevistas finais. Na correlação dos 
dados, observou-se a emergência de aprendizagens significativas por parte das professoras, 
dentre as quais, destacam-se: a compreensão sobre a necessidade de elaborar perguntas que 
mobilizem o pensamento divergente do aluno; o entendimento de que as respostas dos 
discentes precisam ser valorizadas e problematizadas; a reconstrução de conceitos no campo 
da argumentação e a compreensão das etapas do processo argumentativo em discussões de 
histórias. Com base nesses resultados, conclui-se que as práticas colaborativas, articulando 
pesquisa e formação continuada, são relevantes à atuação do professor como mediador de 
leitores.      
 
Palavras-chave: Ensino; Colaboração; Literatura; Argumentação; Leitor  
 
Introdução 
 

A argumentação se constitui elemento fundamental na formação de leitores em aulas 
de leitura e de literatura. Esse dado foi revelado em estudo doutoral sobre a atividade de 
discussões de histórias (FREITAS, 2005), que evidenciou a pertinência dessa atividade para o 
desenvolvimento das habilidades de leitura de crianças de educação infantil. No entanto, 
pesquisas na área do ensino de leitura (AMARILHA, 2006, FREITAS, 2007) constataram 
lacunas na formação docente na condução de discussões de histórias observadas em 30 
(trinta) aulas ministradas por 03 (três) professoras do ensino fundamental de uma escola 
pública de Natal - RN. Dentre as lacunas, foi observada a dificuldade de as professoras 
recorrerem à estratégias argumentativas apropriadas para desencadear/potencializar 
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discussões. A consciência dessa dificuldade inspirou o desenvolvimento da pesquisa Processo 
argumentativo na Formação de Mediadores de Leitura – 1ª etapa (FREITAS, 2007b), da qual 
decorre este trabalho de investigação, vinculado ao Programa de Iniciação Científica da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. O trabalho consiste em uma 
investigação de natureza qualitativa, respaldado na teoria da argumentação no discurso, 
especialmente nos pressupostos assumidos por Perelman e Tyteca (2000). 

Perelman e Tyteca (2000) compreendem a argumentação como processo que visa à 
adesão dos interlocutores ao que é apresentado na qualidade de tese, premissa ou 
pressuposição. Segundo esses autores, para que haja argumentação é necessária a existência 
de uma comunidade de espíritos, na qual os interlocutores possam interagir, emocional e 
cognitivamente, ao discutir sobre dada idéia que provoca controvérsias.  

Essa interação envolve uma dinâmica pautada em duas etapas (BRETON, 1999). A 
primeira corresponde aos acordos prévios, estabelecidos a partir do compartilhamento de 
conhecimentos entre os interlocutores sobre dado tema. Caso não haja essa etapa, fica difícil a 
instauração do diálogo, impossibilitando o exercício de argumentação, que pressupõe um 
“entendimento mínimo entre os interlocutores, referente tanto aos fatos quantos aos valores” 
(REBOUL, 2000, p 142). A segunda etapa compreende a criação de vínculos entre os 
acordos prévios, estabelecidos pelo o locutor e seus interlocutores, e a opinião defendida. A 
partir da criação de vínculos, o orador pode recorrer às operações básicas da argumentação, 
como a justificação e a negociação para reafirmar a sua opinião (LEITÃO e ALMEIDA, 
2000). 

No processo de ensino-aprendizagem, a dinâmica argumentativa deve ter como 
propósito principal a (re)construção de conhecimentos entre alunos e professor e alunos entre 
pares (FONTANA, 2000), o que demanda intervenções docentes no sentido de 
considerar/valorizar os conhecimentos prévios dos discentes e estabelecer vínculos entre os 
conhecimentos prévios destes e o conhecimento escolar. Esse entendimento articula-se com as 
idéias de Vygotsky (2003), que compreende a educação formal como a influência e a 
intervenção planejadas, assumindo o professor o papel de organizador do meio social 
educativo, bem como o de regulador e de controlador de suas interações com os educandos.  

No ensino da leitura, especialmente com o texto literário, o professor pode mobilizar 
situações em que os alunos expressem e justifiquem suas idéias, como na atividade de 
discussão de histórias, promovendo, assim, a formação do leitor crítico.  

De acordo com Amarilha (2006b, p. 75), ao ler literatura, o leitor “projeta seu 
conhecimento de mundo e sua capacidade de recombiná-lo mental e imaginativamente”, 
resultando em experiência estética que altera a percepção de mundo do leitor. Corroborando 
com esse entendimento, destacamos que a natureza comunicativa do texto literário, articulada 
a outras características, como a plurissignificação e a verossimilhança, favorecem a atitude de 
julgamento por parte do leitor, que é mobilizado a argumentar quando o professor recorre ao 
uso de estratégias argumentativas em sua mediação. 

Com base nesses referenciais teóricos, sistematizamos a pesquisa que originou este 
trabalho, cujo objetivo geral consistiu em investigar as aprendizagens docentes decorrentes de 
encontros colaborativos na área da leitura, respaldados na teoria da argumentação do discurso. 
De modo mais específico, no trabalho como bolsista de iniciação científica, buscamos: 
identificar os conhecimentos prévios das professoras sobre o processo argumentativo na 
atividade de leitura e analisar se os encontros colaborativos proporcionaram avanços no modo 
de as professoras compreenderem o processo argumentativo em aulas de leitura de literatura.  

  
 
 
 



 

 

Metodologia 
 

Em coerência com os referenciais teóricos e objetivos, adotamos a abordagem 
qualitativa de investigação em educação (BOGDAN e BIKLEN, 1994), assumindo alguns 
protocolos da pesquisa colaborativa (DESGAGNÉ, 1998).  

Nas pesquisas colaborativas, o professor participa na condição de prático ou 
colaborador, tendo a oportunidade de refletir e avaliar a sua prática em conjunto com os 
pesquisadores. O propósito desse tipo de investigação é proporcionar a construção de 
conhecimentos entre pesquisadores e práticos, como também a inclusão do prático na 
atividade de pesquisa, articulando investigação e formação continuada (DESGAGNÉ, 1998). 

Em relação aos instrumentos e procedimentos para a coleta e análise dos dados 
propostos pelas pesquisas colaborativas, adotamos o procedimento de encontros 
colaborativos, que consiste em situações de estudo entre pesquisadores e práticos. Antes e 
após os encontros colaborativos, desenvolvemos entrevistas, de modo que o trabalho empírico 
compreendeu três fases: entrevistas iniciais, encontros colaborativos e entrevistas finais. As 
entrevistas iniciais foram realizadas no sentido de analisarmos os conhecimentos que as 
professoras possuíam sobre argumentação e mediação pedagógica. As entrevistas finais, por 
sua vez, tiveram como objetivo averiguar as aprendizagens docentes decorrentes dos 
encontros colaborativos.  

Para o processo de elaboração, implementação e análise das entrevistas, respaldamo-
nos na obra “A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva”, de Syzmanski e 
Prandini (2004). Os autores apresentam uma série de etapas para a efetivação das entrevistas, 
sendo a primeira a de contato inicial, momento em que o entrevistador se apresenta ao 
entrevistado, fornecendo-lhe os dados sobre sua pessoa e sua instituição de origem e o tema 
de sua pesquisa. Em seguida, solicita a sua permissão para a gravação da entrevista e assegura 
o direito não só ao anonimato como ao acesso à gravações e análises. Essa etapa foi 
concretizada por meio de contatos, anteriores à entrevista, entre a coordenadora da pesquisa e 
as três professoras-colaboradoras, em encontros em Natal - RN. 

Syzmanski e Prandini (2004) também orientam um momento de “aquecimento” entre 
entrevistador e entrevistado, no início da entrevista, com o objetivo estabelecer um clima mais 
favorável para que o entrevistador obtenha dados pessoais de seu entrevistado, como sua 
formação e seu histórico profissional. Em nosso roteiro de entrevista, esse momento foi 
dedicado à discussão/apresentação, por parte das professoras-colaboradoras, de informações 
sobre a formação profissional e a atuação pedagógica. 

Os autores supracitados recomendam que, após o momento de aquecimento, sejam 
introduzidas questões desencadeadoras, as quais partem do objetivo principal da pesquisa e 
são o ponto de partida para o início e a progressão da fala do entrevistado. Nessa direção, 
elaboramos perguntas, priorizando os seguintes aspectos: mediação e formação do leitor, 
discussão de histórias, estratégias argumentativas e perguntas. A partir de tais orientações, 
estruturamos os roteiros de entrevista, inicial e final, aplicados de forma flexível.  

As entrevistas iniciais foram realizadas nos dias 23 e 30 de outubro de 2007. Cada 
professora foi entrevistada individualmente na presença da bolsista de iniciação científica e da 
coordenadora da pesquisa. O registro desse processo foi feito por meio de anotações in loco e 
gravação em áudio.   

A análise dos dados provenientes das entrevistas iniciais foram cruciais ao 
planejamento e a implementação dos encontros colaborativos, realizados nos dias 17 e 24 de 
junho e 07 e 08 de julho de 2008, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
em Natal - RN.  

Os encontros colaborativos tiveram como objetivo proporcionar avanços no modo de 
as professoras compreenderem o processo argumentativo em aulas de leitura. Nesse sentido, 



 

 

privilegiamos o estudo e a reflexão das seguintes temáticas: conceitos de argumentação; 
aspectos históricos; condições fundamentais para o exercício da argumentação em aulas de 
leitura; características, finalidades e movimentos argumentativos e, estratégias argumentativas 
em discussões de histórias. Tais temáticas foram abordadas observando-se o princípio de 
articulação teoria e prática, mediante o uso de técnicas diversificadas, entre as quais 
destacamos a exibição em vídeo de aulas ministradas pelas professoras (sujeitos da 
investigação) como provocação ao exercício de metapensamento sobre a necessidade da 
argumentação em discussões de histórias.  

O registro dos encontros colaborativos foi desenvolvido através de anotações in loco, 
feitas pela bolsista e coordenadora da pesquisa. Concluídos os encontros colaborativos, 
procedemos as entrevistas finais, realizadas seguindo-se as mesmas orientações e 
procedimentos adotados nas entrevistas iniciais.  

   
Resultados e Discussão 
 

Na apresentação e discussão dos resultados provenientes desta pesquisa, retomamos as 
fases constitutivas do trabalho empírico. Desta forma, iniciamos a discussão abordando os 
resultados das entrevistas iniciais.   

Conforme mencionado anteriormente, objetivamos, por meio das entrevistas iniciais, 
identificar os conhecimentos prévios que as professoras possuíam sobre argumentação. Antes 
de analisarmos tais conhecimentos, apresentamos dados sobre a formação e a área de atuação 
das docentes. Na intenção de resguardar a identidade das entrevistadas, utilizamos os 
pseudônimos Ida, Marina e Lygia. 

 
 Ida: graduada em pedagogia no ano de 2000. Leciona desde os 15 anos de idade, sendo sua 

primeira atuação em uma escola da zona rural, totalizando 23 anos no magistério. Tem experiência 
em turmas do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental. Trabalha nas redes pública e privada. Na 
primeira, atua em turma de 5º ano.  

 Lígia: graduada em Pedagogia no ano de 1997. Leciona desde 1985 na rede pública de ensino do 
RN, totalizando 23 anos de atividade no magistério. Tem experiência em turmas de 1º a 5º ano, do 
ensino fundamental. Atua na rede pública, em turma de 5º ano. 

 Marina: graduada em Teologia e Pedagogia no ano de 1999. Possui experiência com turmas de 4° e 
5º ano, do ensino fundamental. Atua na rede pública, em turma de 5º ano, com previsão de 
aposentadoria para o ano de 2008. Tem 23 anos de experiência no magistério. 

O que podemos constatar pelas informações expressas pelas entrevistadas é que elas 
têm um tempo de experiência significativo no ensino, uma delas, inclusive, com expectativa 
de aposentadoria próxima. Outro dado que podemos inferir é o interesse dessas profissionais 
pela formação continuada.  

De modo a explicitar os conhecimentos prévios das docentes sobre argumentação, 
partimos de algumas perguntas feitas nas entrevistas iniciais, como: O que é argumentar? 
Qual a sua importância na aula leitura de literatura?Nas respostas a essas indagações, as 
professoras demonstraram conhecimentos restritos sobre questões conceituais relacionadas à 
argumentação (conceito de argumentação, argumento, tese, entre outros aspectos).  

As docentes estabeleceram a articulação entre argumentação e pensamento, mas 
revelaram dificuldade em explicar como de dá essa articulação em discussões de histórias. 
Nesse sentido, é interessante observar o pronunciamento da professora Ida: 
 



 

 

“Na discussão de história é importante saber elaborar argumentos para cada história. Na pesquisa 
passada, eu elaborei as mesmas perguntas para histórias diferentes. [...] Quero aprender a elaborar 
argumentos. Para mim, argumento é fazer pergunta, é criar perguntas que façam o aluno pensar.”  

 
A pergunta seguinte abordou uma das condições fundamentais para o exercício de 

discussão e argumentação, a divergência de idéias. Perguntamos as professoras: Como você 
procede em situação de divergência de opiniões nas discussões de histórias? Em resposta a 
essa indagação, as professoras expressaram não haver divergência de opiniões nas discussões 
de histórias por elas mediadas, como podemos verificar na resposta de Marina: 

 
“Esse momento não acontece. Geralmente, acontece assim: quando um diz, os outros também 
concordam. Eu não lembro, de fato, que algum tenha discordado do outro. Não! Pode até ter 
acontecido, mas eu não lembro. Geralmente, quando um diz, o outro fica calado. É assim mesmo.” 

 
Esse dado nos chama a atenção, pois é da natureza do texto literário, bem como 

inerente à atividade de discussão, a diversidade de atribuição de sentidos, que conduz/provoca 
divergências de idéias. A esse respeito, Reboul (2000, p. 97) menciona que, por um lado, a 
progressão da argumentação depende do orador, em nosso caso o professor, mas, por outro 
lado, depende também do auditório, o conjunto de alunos, “no sentido de que o orador dispõe 
seus argumentos segundo as reações, verificadas ou imaginadas, de seus ouvintes”.  

A pergunta a seguir contemplou uma das estratégias argumentativas axiais na 
atividade de discussão: a proposição de perguntas. Indagamos: Quais perguntas você 
considera importante numa discussão de histórias? Analisando as respostas das docentes, 
verificamos que os questionamentos eram pouco utilizados nas aulas de leitura e, quando 
implementados, objetivavam observar se os alunos entenderam a seqüência do enredo da 
história, de modo a constituir a paráfrase do texto lido. A resposta de Ligia é esclarecedora 
nesse sentido:  

 
“Pergunto onde a história está acontecendo? É isso mesmo... questão de problemática da história, dos 
acontecimentos, a situação que está vivendo aqueles personagens no texto. Antes eu não fazia isso. 
Hoje eu leio o texto e, depois, vou elaborando as questões.  

 
A esse respeito, Gallimore e Tharp (1996, p. 177-178) afirmam que “a maioria dos 

professores não distingue as perguntas que avaliam daquelas que auxiliam. [...] A pergunta 
que auxilia, por outro lado, coloca um questionamento a fim de produzir uma operação mental 
que o aluno não pode ou não poderia produzir sozinho”. Consideramos que as perguntas de 
recapitulação do enredo são importantes, mas não auxiliam o aluno de modo a conduzi-lo à 
(re)elaboração de idéias que ultrapassem o texto, já que as informações sobre o enredo fazem 
parte da superfície textual.  

Mediante a análise dos dados das entrevistas iniciais percebemos que as professoras, 
além de terem conhecimentos restritos sobre aspectos conceituais relacionados a 
argumentação, apresentam dificuldades na elaboração de perguntas e na abordagem das 
respostas dos alunos, de modo que não conseguem entabular discussões.  

Após a análise dos resultados das entrevistas iniciais, abordamos os dados 
provenientes dos encontros colaborativos. Para tanto, selecionamos alguns pronunciamentos 
das professoras em relação à exibição em vídeo de aulas por elas ministradas, atividade essa 
que mobilizou o exercício de metapensamento. Vejamos o pronunciamento de Marina: 

 
“Não deixamos o aluno falar, expor seus argumentos [...] fizemos interferências imediatas, às 
vezes, sem ser adequadas”.  
 



 

 

Segundo a professora, as respostas dos alunos eram interrompidas, isso porque a 
preocupação da docente era motivara participação de todos na atividade, fazendo muitas 
perguntas, uma em seguida a outra, com intuito de “dissecar” o texto. Vejamos outras falas: 

 
“Em alguns momentos eu abordava as respostas, mas não eram aprofundadas, às vezes, tínhamos 
respostas estáticas [...] uma coisa que eu achava curto era o tempo para os alunos relêem o texto, 
partíamos de imediato para discussão”. (Ida) 

 
Neste ponto, a professora percebe que as perguntas que eram encaminhadas não 

davam condições de o aluno argumentar. Ida evidencia também a dificuldade em administrar 
o tempo da discussão, o que compromete o desenvolvimento de uma ação argumentativa, 
sobretudo porque argumentar é um exercício de pensamento. A professora também chama a 
atenção para a qualidade das perguntas, que não possibilitavam a defesa de idéias. Em relação 
a esse aspecto, Marina expressou:  

 
 “Devemos elaborar menos perguntas e mais objetivas. Era para termos feito umas três perguntas 
[...] deveriam ser melhor elaboradas, deixando o aluno descobrir as entrelinhas do texto”.    
 
Nesse encaminhamento, aspecto salutar no exercício de metapensamento, a 

professora demonstra perceber que um dos pontos mais importantes para desencadear o 
processo argumentativo em discussões de histórias é a qualidade das perguntas, que, segundo 
Marina, devem ser em menor quantidade e problematizadoras, de modo a motivar o aluno a 
descobrir as entrelinhas do texto. 

Tais pronunciamentos constituem indícios de aprendizagens das professoras no campo 
da argumentação e do ensino da leitura. Informações mais pontuais sobre as aprendizagens 
das docentes foram reveladas nas entrevistas finais. Analisamos os resultados das entrevistas 
finais a partir das perguntas encaminhadas, como a que segue: Como você avalia a sua 
participação nos encontros colaborativos? 

 
“Avalio como crescimento de aprendizagem, uma renovação do meu fazer pedagógico, [...] um 
reforço, é um acréscimo [...] Eu poderia nem me interessar mais, já estou em fim de careira [...] 
entrei porque gosto de contar histórias, não sei contar, mas estou aprendendo.” (Marina) 
 

Segundo Marina, os encontros colaborativos têm contribuído à sua prática pedagógica, 
auxiliando no planejamento das aulas de leitura. Em suas palavras, a professora atribui caráter 
de formação continuada aos encontros, reconhecendo que eles foram importantes para 
dimensionar o seu fazer pedagógico. De modo a tornar esse aspecto mais evidente, foram 
formuladas as seguintes perguntas: Qual a contribuição dos encontros colaborativos? Que 
conhecimentos sobre mediação pedagógica, você destaca como imprescindíveis ao trabalho 
do(a) professor(a)?  

 
“Eles me ajudaram a rever a minha prática, de agora em diante eu já sei como argumentar, ou que 
espécie de argumento eu quero que aconteça na minha sala, no momento de contação de histórias. 
[...] o professor tem que conhecer a história, que tipo de história ele vai levar para sala, que tipo de 
texto e descobrir que assunto ou que conteúdos podem ser destacados naquele texto.” (Ida)   

 
Correlacionando esse pronunciamento com os dados das entrevistas iniciais, 

observamos que a professora Ida demonstra maior clareza ao falar sobre argumentação. 
Revela, ainda, ter aprendido a importância de o professor conhecer antecipadamente a história 
a ser lida e as possíveis teses (idéias) a serem discutidas. Ida mostra reconhecer a necessidade 
de “persuadir, pensar nos argumentos que podem influenciar seu interlocutor, preocupar-se 
com ele, interessar-se por seu estado de espírito” (PERELMAN e TYTECA, 2000, p.18). 



 

 

Verticalizando mais a necessidade da argumentação no ensino da leitura, propomos as 
seguintes perguntas para a reflexão das entrevistadas: Como o(a) professor(a) deve proceder 
para planejar e realizar discussão de histórias? Qual a importância da argumentação e das 
estratégias argumentativas? 

 
“Conhecer o texto e elaborar perguntas que facilitem as respostas dos alunos, como também saber 
ouvir as respostas dos alunos, ou seja, o professor falar menos e ouvir mais. [...] 
[argumentação/estratégias argumentativas] é um facilitador, faz com que aconteça a aprendizagem, 
não existindo fica difícil até de ouvir a fala das próprias crianças.” (Ida) 

 
 Observamos que Ida enfatiza a necessidade de o professor saber ouvir a criança durante 

uma discussão de histórias, pois como ressalta Paulo Freire (1996, p.128) “o educador que 
escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em 
uma fala com ele”.  

Ouvir o aluno pressupõe abertura para o pensamento divergente. Sobre esse aspecto, 
questionamos: Em uma dada situação em que os alunos divergem de opinião sobre um dado 
personagem, como o professor deve proceder? Que estratégias ele deve utilizar? 

 
“Ele deve estimular o aluno não dando respostas prontas, mas pistas para que o aluno chegue as 
respostas. [...] Dar resposta do aluno é fazer uma pergunta já sabendo o que o aluno vai responder. 
Isso eu pretendo não fazer mais. O que contribuiu para que eu chegasse a esse entendimento foi o 
estudo aqui com o grupo”. (Marina) 

 
Evidenciamos que Marina demonstra compreender os questionamentos como 

estratégia argumentativa necessária em caso de situações em que haja divergência de idéias, 
especialmente no sentido de esclarecer e fazer progredir a discussão. 

 Outro dado observado foi o fato de a professora perceber a contribuição dos 
encontros, principalmente ao reavaliar sua prática pedagógica, o que evidencia a importância 
dessas atividades de formação continuada mediadas por parceiros mais competentes. 

Focalizando o elemento pergunta, encaminhamos o seguinte questionamento: Com 
base nos encontros colaborativos, como você elaboraria perguntas que estimulassem os 
alunos a argumentar? 

 
Devemos elaborar poucas perguntas, mais que dessem motivos para que aja uma discussão, não 
sejam perguntas que já estejam no texto, para que ele não vá ao texto e encontre de imediato a 
resposta, dependendo da resposta do colega possa acontecer uma discussão. [...] É... [por exemplo] 
O quê, que os pais de cascão poderiam fazer pelas gêmeas, que não fosse acolhendo-as em 
casa?”(Ida) 

    
Verificamos que Ida reconhece que a qualidade das perguntas é determinante para a 

emergência de situações argumentativas em discussões de histórias. Inclusive, a professora 
sugere encaminhamentos à elaboração de perguntas acerca da aula exibida e analisada nos 
encontros colaborativos: “O que os pais de cascão poderiam fazer pelas gêmeas, que não 
fosse acolhendo-as em casa?” Essa pergunta, de natureza aberta, possibilitaria à criança criar 
alternativas no sentido tanto de justificar como refutar o posicionamento assumido pelos pais 
de Cascão. Nesse exercício e apresentando justificativas para as suas idéias, as crianças 
estariam atuando como interlocutoras ativas na comunidade de espíritos.  

As respostas das professoras nas entrevistas finais nos levaram a constatar tanto as 
suas aprendizagens decorrentes dos encontros colaborativos, como também a emergência de 
análises prospectivas sobre o processo argumentativo em discussões de histórias, como 
sugestões de perguntas e procedimentos a serem assumidos na prática de discutir histórias 
entre pares, entre leitores em formação.   
 



 

 

Conclusões   
Constatamos, por meio das entrevistas iniciais, a necessidade de investimentos na 

formação do professor mediador de leitura, no sentido desse profissional fazer uso da 
argumentação em sua prática pedagógica. Em suas respostas, as professoras apresentaram 
conhecimentos restritos sobre argumentação, demonstrando dificuldades na elaboração de 
perguntas, abordagem de respostas e na mediação da atividade de discussão, de modo a fazê-
las progredir para o exercício de construção de conhecimentos em que a argumentatividade 
favoreça a negociação de idéias e a emergência de situações de aprendizagem significativas.  

Posteriormente, ao participarem dos encontros colaborativos, verificamos avanços no 
modo de as professoras compreenderem o processo argumentativo em aulas de leitura. Na 
correlação dos dados das três fases de constituição da pesquisa, observamos a emergência de 
aprendizagens significativas por parte das professoras, dentre as quais, destacam-se: a 
compreensão sobre a necessidade de elaborar perguntas que mobilizem o pensamento 
divergente do aluno; o entendimento de que as respostas dos discentes precisam ser 
valorizadas e problematizadas; a reconstrução de conceitos no campo da argumentação e a 
compreensão das etapas do processo argumentativo em discussões de histórias. Com base 
nesses resultados, conclui-se que as práticas colaborativas, articulando pesquisa e formação 
continuada, são relevantes à atuação do professor como mediador de leitores.      
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Resumo 
Este trabalho é motivado por algumas inquietações, advindas da reestruturação 

curricular no curso de pedagogia em âmbito nacional e local, sobretudo, pelos debates 
internos de nossa instituição, que têm sido propulsores de indagações sobre o tipo de 
formação ofertada e as condições e aspectos relevantes da proposta curricular em andamento. 
Neste estudo, tivemos como objetivos avaliar a implementação curricular, acerca das 
expectativas e dificuldades construídas por docentes e discentes em relação ao novo currículo 
e levantar informações sobre o perfil dos alunos ingressantes no curso de pedagogia. 
Pautamos nosso estudo nos referencias teóricos no campo da pedagogia, do currículo, e 
formação docente. Aplicamos questionários com os discentes ingressantes na nova proposta 
curricular e com os docentes que atuam na mesma, objetivando levantar expectativas e 
dificuldades em relação ao novo currículo do curso de pedagogia, a partir de suas vivências 
nesse processo. Os dados analisados apontam que os discentes têm uma boa perspectiva com 
relação ao curso e avaliam de forma positiva a formação inicial, com ênfase à integração do 
currículo e a contribuição do mesmo para a atuação profissional, e os docentes argumentam 
que há um esforço claro quanto à integração dos componentes curriculares, mas que ainda é 
preciso melhorar na reflexão e ação. Desse modo, estando à implementação curricular em sua 
fase inicial, apenas um ano, são muitos os anseios, dúvidas e incertezas, o que demanda 
questionamento contínuo e avaliativo sobre os encaminhamentos teórico-práticos que 
orientam as ações concretas. 

 
 
Palavras-chave: currículo; pedagogia; políticas curriculares; formação docente 
 
Introdução  
 

Ao estarmos vivenciando a implementação da nova proposta curricular no curso de 
Pedagogia do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – DE/CAMEAM/UERN, sentimos a necessidade de 
realizarmos um estudo acerca de um diagnóstico do curso de Pedagogia, a partir da visão de 
docentes e discentes sobre as expectativas e dificuldades construídas por estes em relação ao 
novo currículo.  

Norteamos nosso estudo a partir de alguns questionamentos: Que formação está 
sendo oferecida aos ingressantes do curso de pedagogia do DE/CAMEAM/UERN? Em que 
condições e que aspectos dessa proposta curricular tem sido relevantes?  

As respostas a essas questões se encontram nas vivências dos sujeitos(discentes e 
docentes) diretamente envolvidos nesse processo e se constituem em importantes elementos 



 

para que possamos (re)planejar encaminhamentos teórico-práticos  na busca da melhoria da 
qualidade do curso de Pedagogia. O que sua vez reforça os argumentos de Anastasiou(2006) 
de que, do ponto de vista legal os currículos precisam ser re-estruturados, mas, o grande 
desafio está também na sua operacionalização, pois é insuficiente apenas escrever um 
currículo com formato integrativo, é preciso que professores e estudantes questionem, 
acompanhem e avaliem. 

Nossa preocupação em discutir o curso de pedagogia nos direciona a 
problematização da complexidade do campo da pedagogia e dos desafios teórico-práticos com 
que as instituições de ensino superior, em particular as universidades, deparam-se para 
materializar a reforma do curso de pedagogia, no contexto das novas regulamentações legais e 
na perspectiva de uma formação cidadã (AGUIAR & MELO, 2005).  

Discutir sobre a formação inicial, e de modo específico o curso de pedagogia se 
constitui uma tarefa árdua, que precisa ser (re)pensada de forma permanente, pois conforme 
apontam Imbernón (2002), Libâneo (2003), Alarcão (2005), o magistério tornou-se um campo 
diversificado e complexo, vez que a profissão docente vem alcançado espaços diversos, 
ultrapassando a simples transmissão ou transformação de conhecimentos.  

Neste sentido, nosso trabalho tem o propósito de contribuir para com a avaliação da 
implementação do novo currículo, a partir da visão dos discentes e docentes, tendo-se em 
vista o perfil do profissional que almejamos formar, buscando levantar expectativas e 
dificuldades em relação ao novo currículo do curso de pedagogia, a partir das vivências dos 
sujeitos envolvidos nesse processo. 
 
Metodologia  
 

Realizamos estudos dos referenciais teóricos acerca das discussões do campo do 
currículo de autores nacionais e internacionais, dentre estes: Sacristán (2000), Santomé 
(1998), Moreira (1994). Para as reflexões acerca da docência e da pedagogia buscamos 
referencias em: Macedo (2003), Terrazan (2003), Scheibe (2001), Brzezinski (1996), Aguiar e 
Melo (2005) e Melo (2006). A partir dos mesmos, fizemos fichamentos, discussões, e 
refletimos sobre como vem sendo executado o processo de reestruturação do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de pedagogia do CAMEAM/UERN no contexto das novas diretrizes 
para este curso. Com base nesses estudos elaboramos e aplicamos questionários com os 
alunos ingressantes (um total de 40) no curso de pedagogia, organizados em quatro blocos de 
questões objetivas e subjetivas: 1) perfil do ingressante(dados de identificação, dados sócio-
econômicos e culturais); 2)atuação profissional(exercício em atividades pedagógicas); 3) 
avaliação da formação inicial(percepções quanto a estrutura curricular, no que se refere a 
recursos/condições materiais e de funcionamento, currículo, relação teoria-prática, 
contribuição do curso para a prática pedagógica, metodologia de ensino, avaliação); 
4)perspectivas profissionais. Em seguida aplicamos um questionário com os professores 
(cinco) que ministraram disciplinas (2007.1 e 2007.2) na nova proposta curricular, com 
questões objetivas e subjetivas organizadas em três blocos: 1) análise da disciplina e/ou 
componente curricular; 2) apreciação do curso de pedagogia (recursos/condições materiais e 
de funcionamento, currículo, relação teoria-prática e a contribuição do curso para a prática 
pedagógica); 3)auto-avaliação da prática pedagógica. Posteriormente, organizamos os dados 
coletados em tabelas e gráficos e realizamos uma análise interpretativa dos mesmos.  
 
Resultados e Discussão  
 

A análise crítico-reflexiva em torno da reestruturação curricular do curso de 
pedagogia e um conseqüente posicionamento em relação a esta problemática tem se 



 

constituido um trabalho de relevância, tanto pelo aspecto significativo da sintonia com os 
debates atuais em relação ao tema, quanto pela sua contribuição na avaliação e 
acompanhamento da proposta curricular do Curso de Pedagogia do Campus Avançado “Profª 
Maria Elisa de Albuquerque Maia”.   

Os dados coletados apontam o seguinte perfil do ingressante do curso de pedagogia: 
é uma clientela jovem (53% estão na faixa de 17 a 24 anos; e 30% entre 25 a 30 anos) em que 
70% sempre estudaram em escola pública; predominância feminina no curso é de 90%; os 
discentes são provenientes de municípios pequenos, localizados no interior do RN, CE e PB; 
e, em razão destes municípios apresentarem infra-estrutura razoável(70%) e/ou 
precária(17%), conforme apontaram os discentes, estes tem pouco acesso a bens 
culturais(teatro, cinema, arte, literatura) e as formas de entretenimento e lazer se concentram 
nas festas populares(49%) e da igreja(43%); com relação as atividades culturais apreciadas se 
destacam as festas típicas(22%), assistir TV(21%) e navegar na internet(20%). Sobre a 
atuação profissional destes, 53% são estudantes trabalhadores, sendo que 30% já exercem 
atividades pedagógicas (professor, gestor, coordenador). 

Este quadro se reflete sobre as motivações para ingressar no curso: 40% deles 
afirmam como opção pelo curso de Pedagogia, a afinidade com seus interesses profissionais, 
argumentando a expectativa de atuarem na área. E, 35% deles optaram por este curso pelo 
fato de oferecer melhor condição de inserir-se no mercado de trabalho.  

Outro destaque nas respostas se refere às perspectivas profissionais dos discentes, 
em que 70% afirmam que pretendem procurar emprego na área de educação e 20% pretendem 
continuar atuando nesta área. Esse dado vem reforçar as inúmeras análises já feitas sobre as 
condições de acesso e exercício da profissão docente. Como bem analisa Imbernón(2002), a 
profissão docente vem historicamente enfrentando um processo de desprofissionalização, se 
constituindo em muitos casos não como opção, mas como única alternativa. No contexto da 
situação analisada, os dados podem ser indicativos da falta de outras oportunidades de 
trabalho na região, que faz da profissão docente, uma das poucas alternativas e possibilidades 
de inserção no mercado de trabalho.  

No âmbito da avaliação da formação inicial, a apreciação dos discentes sobre o 
currículo é de que este é integrado (88%), justificados por argumentos como: “O curso tem 
um campo de abrangência muito bom. As disciplinas são vinculadas, o que estudamos em 
uma as outras tem algo em comum com ela”; “A reestruturação do currículo está bem 
integrada, com relação as disciplinas pode-se perceber que uma dá continuidade a outra”; 
“Todas as disciplinas estão interligadas uma apóia a outra e são bastante claras e coerentes”; 
As disciplinas são bem vinculadas planejadas principalmente articuladas, pois uma disciplina 
puxa a outra. Então não ficamos perdidas”. Apesar do reconhecimento pelos discentes sobre 
essa integração curricular, percebemos nas  falas destes pouca clareza com relação ao que 
seria de fato “currículo integrativo”, tal como nos propõe Anastasiou(2006) de que este se 
caracteriza por uma construção evolutiva de complexidade crescente a exigência do trabalho 
integrado e da ação coletiva – distanciado da compreensão dos discentes que foca a questão 
de continuidade, apóio, com ausência de argumentos que explicitem como e de que forma se 
concretiza essa integração. O que demanda a nosso juízo novos debates e estudos juntos aos 
alunos sobre essa temática. 

Ao analisarmos o item referente à relação teoria/prática, percebemos que 50% deles 
optaram por bom. Estes ao justificarem sua opção alegam constituir uma boa relação 
teoria/prática, mesmo estando no início do curso, mas não deixam de expressar a constante 
necessidade de se manter essa relação: “Pois iremos ter três estágios e com isso quem não tem 
a prática só tem a ganhar”; “Algumas disciplinas ainda precisam usar um pouco da prática em 
seu mundo”; “Deveria ter mais prática, apesar de estar no 2º período, sinto dificuldade na 
prática, vemos mais teoria”. Esses argumentos aproximam os anseios dos discentes da 



 

perspectiva de se tomar a relação prática-teoria-prática como instância permanente e 
sistemática da aprendizagem do futuro professor e como referência para a organização 
curricular (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999). 

Sobre a perspectiva quanto à contribuição do curso de Pedagogia para a prática 
pedagógica, os dados são bastante positivos, vez que 65% julgam ser ótima. Há uma forte 
presença nas falas sobre os conhecimentos construídos ao longo do curso. Eis algumas 
respostas: “Porque enriquece os nossos conhecimentos para assim podermos atuar na forma 
correta, além de termos uma nova visão”; “A cada dia aprendemos novas maneiras de 
trabalhar o ensino-aprendizagem, muitas dúvidas são retiradas e novos horizontes são 
oferecidos dentro do campo da educação”; “Acho que há uma grande bagagem de 
conhecimento, o curso oferece todas as ferramentas para a formação do bom profissional”. 

Nas respostas analisadas quanto à metodologia de ensino, obtivemos julgamentos de 
52% como boa metodologia, eles acreditam que a metodologia apesar de boa deveria ser mais 
dinâmica e clara para obterem mais compreensão dos assuntos estudados. 40% deles julgaram 
a metodologia utilizada pelos professores ótima, justificando que são compreensivos e 
facilitam o processo ensino-aprendizagem. 

No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem consta a resposta boa 
com 53% de preferência; 33% acreditam ser ótima; e 2% não responderam. Dos que 
acreditam ser boa justificam que os professores atuam como grandes facilitadores dessa 
aprendizagem, pois consideram o ensino de qualidade e a aprendizagem vem como 
conseqüência.  

De modo geral a percepção dos discentes sobre a formação inicial é positiva, 
sobretudo na ênfase dada à contribuição do curso para a atuação profissional. Outro destaque 
se refere à valorização atribuída pelos discentes ao processo de ensino-aprendizagem e a 
qualificação do corpo docente “O corpo docente do curso é formado por bons profissionais 
que se preocupam com a aprendizagem dos alunos”; São profissionais que demonstram ter um 
alto grau de capacidade”; Porque é visto o esforço de cada educador para com o educando em 
transmitir com clareza os conteúdos e a preocupação dos mesmos para estimular os alunos a 
terem mais interesse e como desempenhar um bom papel enquanto “futuros educadores”. O 
que parece demonstrar a satisfação dos ingressantes com o curso e com o quadro docente. 

Com relação aos depoimentos dos docentes sobre suas expectativas e dificuldades 
em trabalhar na nova proposta curricular, estes destacam que uma das principais dificuldades 
para lecionar os componentes curriculares se refere ao elevado número de alunos (37,5%) e ao 
nível de maturação e experiência dos alunos (37,5%): “o excesso de alunos por turmas, 
dificultando o acompanhamento mais eficaz do processo ensino-aprendizagem(professor A)”; “a 
grande maioria deles não terem nenhum conhecimento prévio da disciplina, torna-se difícil o 
trabalho do docente(professor B). “os alunos têm muita dificuldade na escrita e produção de 
textos (professor C), “Geralmente, as turmas iniciais são numerosas, construídas de mais ou 
menos 50 alunos, o que dificulta o desenvolver das aulas(professor D)”. Esses depoimentos 
demonstram resquícios da deficiência do ensino na educação básica refletidos nas lacunas de 
conhecimentos/habilidades básicas dos ingressantes do ensino superior, o que vem reforçar 
uma maior preocupação com a formação dos profissionais da educação e maior articulação 
entre estes níveis de ensino. 

Ressaltamos que, os docentes também se reconhecem como co-responsáveis pela 
melhoria dessa formação, ao exporem suas apreciações quanto ao curso de pedagogia. A 
maioria(66,6%) afirma que o currículo do curso é relativamente integrado, vez que estes 
apontam que têm limitações e que estão  amadurecendo a compreensão da proposta: “Há um 
esforço claro quanto à integração das disciplinas, mas o inchaço delas, tem dificultado uma 
maior mobilização do currículo (professor A)”; “há, de fato uma  clara vinculação entre as 
disciplinas e se o nosso trabalho (todas as disciplinas do período) não fez uso, 



 

satisfatoriamente, dessas possibilidades de vinculação é porque precisamos melhorar na 
reflexão e ação(professor C)”.  

Este mesmo percentual de docentes(66,6%) afirma que a relação teoria-prática é 
boa, e destacam como ponto positivo nesse processo a inclusão das práticas pedagógicas 
programadas e dos estudos introdutórios acadêmicos como componentes curriculares: “Penso 
que as PPP e os Estudos Acadêmicos Introdutórios foram estratégias importantes para garantir 
a relação teoria-prática. O problema está na execução de ambas, já que muitos dos nossos 
professores ainda não incorporaram os reais objetivos desses componentes curriculares 
(professor B)”.  “as praticas pedagógicas programadas e os estudos introdutórios, conseguem 
estabelecer maior integração e interligação entre as demais disciplinas aos quais os alunos têm 
acesso(professor D)”. 

Com relação à contribuição do curso de pedagogia para a formação docente, todos 
são unânimes em reconhecer que a nova estrutura curricular consegue repensar a prática 
pedagógica desde os períodos iniciais do curso, de forma conectada entre as disciplinas, e os 
próprios professores que as lecionam. Mas ressaltam que tudo é muito novo para os alunos e é 
um processo lento: “A dificuldade do aluno está em articular o conhecimento acumulado à 
realidade vivida(professor A)”. O que indica a necessidade de questionamento e aprendizado 
constantes por parte de alunos e professores. 

Quanto a auto-avaliação da prática pedagógica(metodologia de ensino e avaliação), 
todos os docentes pesquisados avaliam sua metodologia de ensino e formas de avaliação 
como boa, levando em conta as condições de trabalho existentes(excesso de alunos e recursos 
/condições materiais de funcionamento do curso). O tipo de metodologia existente é a aula 
expositiva(75%), seguido da realização de seminários(25%). Quanto ao processo avaliativo, 
há uma tentativa de diversificar em vários formatos: prova individual(25%), seminários(25%), 
fichamentos(25%) e artigos(25%) – o que pode oportunizar aos alunos diversas formas de 
aprendizado. 

Outro elemento limitador, apontado por docentes e discentes se refere aos aspectos 
da infra-estrutura do curso, que se apresenta como insuficiente e precária, apesar da luta 
histórica por espaços mais adequados para se ministrar aulas teóricas e práticas, pela melhoria 
do acervo bibliográfico, acesso dos alunos à internet, dentre outras questões. Conforme indica 
os depoimentos: “Perante as necessidades tecnológicas e bibliográficas que o curso pede 
ainda falta muito para realmente amparar o aluno (discente)”; “Apesar dos esforços que temos 
feito para adquirir equipamentos, ainda temos sérias dificuldades quanto à falta de estrutura 
física(docente A)”.  

De modo que, nossa infra-estrutura apresenta-se ainda muito deficitária, o que 
demonstra o que diz Aguiar e Melo (2005, p. 970) “não condiz com as tarefas pedagógico-
administrativas requeridas”, o que tem limitado e dificultado o desenvolvimento de ações 
pedagógico-político mais favoráveis aos docentes e discentes.   

Nesse contexto, como estamos na fase inicial da implementação curricular, apenas 
um ano, são muitos os anseios, dúvidas e incertezas, o que demanda a continuidade desse 
diagnóstico por meio do questionamento contínuo e avaliativo sobre os encaminhamentos 
teórico-práticos que orientam as ações concretas. 

 
Conclusões  
 

Mediante discussão acerca da temática proposta os dados de nosso estudo revelam o 
trabalho árduo que constitui a materialização de uma proposta curricular do curso de 
pedagogia e nos impulsiona para a reflexão acerca da formação do/a pedagogo/a em nossa 
instituição, o que requer considerarmos a formação dos professores como um espaço/tempo 
ampliados e contínuos, sendo, pois articulados dialeticamente entre as funções de ensino, 



 

pesquisa e extensão, onde os diversos conhecimentos, saberes, princípios, valores, 
competências, habilidades e práticas pedagógicas diversas se construam no seu interior e fora 
dele. 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar, em linhas gerais, a diversidade e 
singularidade socioespacial das pequenas cidades localizadas na Microrregião de Pau dos 
Ferros-RN. O texto tenta fomentar uma discussão sobre estes importantes espaços, que 
representam mais de 93% das cidades do Rio Grande do Norte, traçando um perfil do urbano 
da região. Este trabalho foi desenvolvido a partir de leituras e discussões de textos que versam 
sobre a problemática emergente que vem preocupando os estudiosos sobre o quadro urbano 
do país. Para tanto, utilizamos o Sistema Brasileiro de Indicadores Urbanos (SNIU) e o portal 
Cidades@, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e realizamos visitas às
cidades pesquisadas, aplicando formulários e executando registros fotográficos da paisagem. 
A partir das investigações, percebemos que as pequenas cidades da região são 
economicamente frágeis, não apresentam uma vitalidade significativa para o comércio, a 
renda da população, de modo geral, vem quase que exclusivamente dos benefícios e 
aposentadorias pagos pela previdência social, bem como dos empregos gerados pelas
prefeituras. Existe uma dependência destas cidades para com outros centros maiores para a 
realização de alguns serviços básicos como uma operação bancária ou uma consulta médica 
mais especializada. Embora nossa pesquisa tenha encontrado estes problemas, as pequenas 
cidades da região devem ser vistas como espaços potenciais, capazes de promover seu próprio 
desenvolvimento.

Palavras-chave: Cidades Pequenas; Espaço Urbano; Desenvolvimento Regional.
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Geografia Agrária e Regional (NuGAR), do Departamento de Geografia (CAMEAM/UERN) .



Introdução

O estudo sobre as pequenas cidades, apesar de muitos insistirem em dizer que seja
novo, resguardando as metodologias, já foi pautado na Geografia, nas últimas décadas, em 
trabalhos de importantes estudiosos do caso urbano brasileiro, como Azevedo (1994), 
Davidovich e Geiger (1961), Davidovich (1995), Corrêa (1994), e Santos (1979) que, em seu 
livro “Espaço e Sociedade”, traz um capítulo dedicado às cidades locais nos países do terceiro 
mundo.

Nos recentes encontros locais, regionais e nacionais de Geografia, especialmente de 
Geografia Urbana, o número de trabalhos sobre as pequenas cidades vem crescendo. 
Experiências de estudos em várias regiões do Brasil têm sido socializadas em Espaços de 
Diálogo e Comunicações Coordenadas, mostrando as diversidades e singularidades destes 
importantes espaços brasileiros.

Entretanto, apesar destes registros terem contribuído para os estudos do urbano no 
Brasil, percebemos que são poucas as teorias elaboradas sobre a problemática destes 
pequenos centros. O grande entrave que encontramos na pesquisa passa pela ausência de um 
consenso por parte dos pesquisados no que se refere aos critérios utilizados para caracterizar 
as pequenas cidades. A maioria dos estudiosos aponta os fatores populacionais como variável 
fundamental para definirmos uma cidade como pequena, entretanto, gostaríamos de destacar 
que o numeral esconde alguns elementos caracterizadores destes importantes espaços 
brasileiros como, por exemplo, a ligação das atividades primárias na vida da população local e 
a forte participação do Estado, principalmente na esfera municipal, na dinâmica 
socioeconômica das cidades.

E ainda, devemos nos precaver quando do estudo da paisagem dos centros urbanos 
brasileiros, pois, às vezes, alguns equipamentos próprios do rural, como uma carroça ou o 
trânsito de animais pelas ruas, podem ter finalidades distintas nos grandes centros urbanos 
como nas pequenas cidades.

O acelerado crescimento do número de cidades de pequeno porte no Brasil vem sendo 
acompanhando pela recente preocupação com o estudo destes espaços. O processo de 
urbanização brasileira apontou em 2000 para um quadro de 5.507 cidades, sendo 84,31% com 
população inferior a 20 mil habitantes, ou seja, para cada cidade com população acima de 20 
mil habitantes, existem 12 cidades pequenas (IBGE, 2008).

Este panorama passa pelo processo de fragmentação e constituição de novos 
municípios, proporcionado pela confusa e atrasada legislação brasileira que não acompanhou 
o avanço do crescimento urbano verificado nas últimas décadas. Esse processo, segundo 
Gomes (1997), nada mais é que a busca pela manutenção e/ou ampliação do poder de alguns 
grupos representados, principalmente, pelos gestores municipais.

Os resultados dos últimos Censos Demográficos mostram que o crescimento do 
número de cidades vem gerando uma nova organização do território brasileiro, e esta tem 
constituído novas e densas redes, com a emergência das cidades médias e a promoção de 
políticas de crédito para o pequeno produtor rural, proporcionando uma maior relação campo-
cidade.

No Rio Grande do Norte, podemos observar este fenômeno de uma maneira bastante 
particular. A estrutura urbana Potiguar se apresenta bastante espaçada e, ao mesmo tempo,
concentrada. As duas maiores cidades, Mossoró, com uma população de aproximadamente
200 mil habitantes, e a capital, Natal, com 780 mil habitantes, se encontram, respectivamente, 
a Oeste e a Leste do estado. Entretanto, praticamente 50% da população total do Rio Grande 
do Norte vive na região Metropolitana de Natal. Apesar da rede urbana estadual não deter de 
tantas cidades representativas, diferentemente da vizinha Paraíba que possui uma estrutura 



mais densa com cidades relativamente populosas como Cajazeiras, Sousa, Patos e a própria 
Campina Grande, no Rio Grande do Norte, as cidades regionais, como Caicó, Macau, Nova 
Cruz e Pau dos Ferros, também surgem como importantes centros polarizadores, embora 
sejam pouco expressivos economicamente. O grande capital imobiliário e as maiores redes de 
comércio varejista ainda não se alojaram nestes espaços, o que mostra, de certa forma, a 
atividade terciária bastante atrofiada.

A cidade de Pau dos Ferros surge como centro de maior luminosidade do Alto Oeste 
Potiguar. Apesar de possuir uma população pouco representativa, a cidade vem despontando 
como uma das que mais cresceram na última década. A Microrregião de Pau dos Ferros
compreende 17 cidades4, com particularidades e homogeneidades espaciais na região (Mapa 
01).

Cartografia e organização: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Fonte: IBGE (2008).

Mapa 01 – Espacialização das cidades da Microrregião 
de Pau dos Ferros-RN

Esta proposta surgiu a partir de algumas inquietações que geraram questionamentos 
sobre a constituição destes importantes espaços do Rio Grande do Norte e, particularmente, 
na Microrregião de Pau dos Ferros: Quais são as condições socioeconômicas em que se 
encontram tais cidades? Qual a configuração espacial do urbano das pequenas cidades, 
especificamente as que estão localizadas na região de Pau dos Ferros? Quais os agentes que 
concorreram para a constituição destas cidades?

                                                
4 Estamos utilizando o critério oficial adotado pelo IBGE, o qual coloca que, no Brasil, todas as sedes 
municipais, independentes do tamanho populacional, são consideradas cidades.



Registramos que as pequenas cidades da região são espaços com baixa vitalidade 
econômica, caracterizadas por poucos empregos formais, e os existentes são, na sua maioria,
no setor público (saúde e educação). Outro fator presente nestas cidades é a falta de infra-
estrutura urbana, principalmente voltada para o lazer. Entretanto, devemos destacar que tais 
cidades desfrutam de certa tranqüilidade incomum, bem diferente dos grandes centros 
urbanos.

Para tanto, o trabalho propõe apresentar o perfil socioespacial das pequenas cidades da 
Microrregião de Pau dos Ferros, dando enfoque a sua dinâmica socioeconômica e a produção 
do espaço regional.

Procedimentos Metodológicos do Estudo

A busca de subsídios necessários à interpretação da realidade urbana das pequenas
cidades da Microrregião de Pau dos Ferros foi realizada por meio de estudos teóricos e 
empíricos. Para alcançar os objetivos propostos, selecionamos alguns procedimentos e 
técnicas de pesquisa que nos auxiliaram nessa pesquisa.

De início, realizamos um breve estudo sobre o processo de formação dos municípios 
da Microrregião de Pau dos Ferros, através de uma pesquisa bibliográfica junto à 
historiografia norte-rio-grandense. Para tanto, recorreremos a um levantamento bibliográfico, 
que nos fornecesse as informações necessárias para entender esse processo, como Gomes 
(1997).

Apreciamos as mudanças ocorridas na base produtiva do Rio Grande do Norte e nas 
alterações na divisão territorial do trabalho, levando em consideração os três setores da 
economia, com ênfase na influência que os empregos públicos e os benefícios pagos pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social exercem atualmente nas pesquisas de campo e 
em Felipe & Carvalho (2002) e Clementino (1995).

Realizamos também um levantamento de dados estatísticos junto ao Sistema Brasileiro 
de Indicadores Urbanos (SNIU), no portal Cidades@, do IBGE e do Plano de 
Desenvolvimento do Alto Oeste (IICLA, 2006), para identificarmos os principais indicadores 
socioeconômicos das cidades em estudo.  Para este trabalho, realizamos alguns estudos de 
campo, nos quais foram aplicados formulários qualitativos junto à população local e registros 
fotográficos da paisagem.

Em nosso trabalho, contemplamos as informações cartográficas nas quais foi possível 
elaborar alguns mapas temáticos acerca das informações obtidas, como da população, das 
festividades, das atrações turísticas, entre outros. Desenvolvemos um estudo sobre a rede 
urbana local, no qual localizamos as pequenas cidades e as principais vias interurbanas que as 
ligam. 

As relações sociais não poderiam ser negligenciadas, neste sentido, optamos por 
detectar a influência que a cotidianidade exerce no processo de produção e reprodução 
espacial. A vida cotidiana nas pequenas cidades tem sua temporalidade marcada na região 
pelas regularidades das safras, das feiras, das festas religiosas, entre outros fatores.

A pesquisa empírica representa uma das importantes etapas do trabalho, uma vez que 
serviu de suporte para decodificarmos a face mensurável da realidade humana e social. Para 
tanto, no estudo de campo, realizamos observações diretas, oportunidade na qual também 
coletamos dados primários junto aos habitantes das pequenas cidades, por meio da aplicação 
de formulários qualitativos e entrevistas semi-estruturadas. Ressaltamos que, tendo em vista o 
caráter subjetivo da pesquisa, foi dada uma maior ênfase à análise qualitativa que, segundo 
Triviños (1987, p. 117), “[...] compreende e analisa a realidade sob dois enfoques: o 



subjetivista-compreensivista e o crítico-participativo com visão histórico-estrutural-dialética 
da realidade social”, ou seja, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (GIL, 1995). 

Gênese das Pequenas Cidades da Região

De modo geral, as pequenas cidades da Microrregião de Pau dos Ferros tiveram 
origens parecidas, tendo a criação da pecuária bovina de maneira extensiva como atividade 
econômica base para a formação de algumas importantes cidades da região.

À medida que os rebanhos bovinos começavam a adentrar para o interior do território, 
foram surgindo novas vilas e cidades que serviram de ponto estratégico para os vaqueiros que 
cuidavam dos rebanhos, pontos de parada do que ficou conhecido como caminho do gado
(FELIPE & CARVALHO, 2002). 

As cidades mais antigas, como Pau dos Ferros, Alexandria e Portalegre, surgiram 
neste contexto histórico da expansão da pecuária, atividade ainda bastante representativa na 
economia local, como a agricultura, na produção de feijão, mandioca e milho.

A formação de grande parte dos municípios da região se deu a partir de um processo 
gerado pela busca da ampliação e/ou manutenção do poder de alguns grupos oligárquicos que 
dominaram as terras por várias décadas e viram a possibilidade, devido à fragilidade da 
legislação brasileira, de criar vários municípios. Até o início da década de 1960, apenas 03 
municípios, dos atuais 17, existiam oficialmente. E grande parte deles recebeu o nome de 
personalidades da região como são os casos de Tenente Ananias, Marcelino Vieira e 
Francisco Dantas. A fragmentação do território se deu a partir do acelerado processo de 
emancipação política verificado na segunda metade do século passado, no qual municípios 
como Portalegre, Pau dos Ferros e Alexandria cederam terras para o surgimento de outros 
municípios.

Os Principais Aspectos que Definem as Pequenas Cidades da Região

Levando em consideração a perspectiva capitalista que os investimentos tendem a 
concentrar em alguns pontos do espaço geográfico, entendemos como algumas cidades 
criadas, por força da lei, não apresentam nenhuma expressão urbana, gerando um aspecto de 
atraso e/ou decadência. E este quadro pode ser visualizado na paisagem das pequenas cidades 
da Microrregião de Pau dos Ferros.

Estes pequenos núcleos apresentam uma dinâmica econômica apoiada nas pensões e 
aposentadorias, fornecidas pela Previdência Social, bem como pelas transferências 
governamentais pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM), por isso, denominamos 
de cidades do Estado.

Boa parte das famílias que vivem nestes núcleos tem na agricultura uma fonte de renda 
complementar e, em alguns casos, principal para seu sustento. Parte desta produção é 
comercializada nas feiras-livres locais e, principalmente, na realizada todos os sábados em 
Pau dos Ferros.

A ausência de um suporte econômico que corresponde às necessidades da população
faz com que as pequenas cidades da região tenham atividades urbanas bastante limitadas, 



fazendo com que a população seja praticamente obrigada a se deslocar a outros centros 
maiores, como Sousa-PB, Natal, Mossoró e, principalmente, Pau dos Ferros, em busca de 
serviços um pouco mais complexos e produtos diversificados.

Pau dos Ferros, neste contexto, torna-se a cidade mais importante da região por 
apresentar uma função central baseada no alcance máximo de procedência dos consumidores, 
de sua acessibilidade através das vias de transporte, e da comparação do tamanho das cidades 
subordinadas. A cidade possui uma série de equipamentos urbanos de porte superior às 
demais cidades da região, caracterizada por um setor terciário bastante desenvolvido com 
serviços de saúde mais especializados, rede bancária, educação em seus vários níveis, 
gerando, assim, um fluxo de pessoas num raio de aproximadamente 30 cidades
circunvizinhas.

O terciário das pequenas cidades da região se apresenta bastante atrofiado, 
caracterizado por pequenos comércios que, em sua maioria, são de caráter familiar, ou seja, os 
poucos empregos gerados nestes pequenos estabelecimentos são destinados para os familiares 
do proprietário, distribuídos entre os filhos, sobrinhos, primos, entre outros parentes. E 
quando sobra alguma vaga para trabalho nestes pequenos estabelecimentos são de 
embalador/entregador, que ganham um salário irrisório para desenvolver tal atividade.

Entretanto, algumas cidades da região vêm apresentando uma expressiva dinâmica na 
economia local. Por exemplo, a cidade de Tenente Ananias tem no crediário uma atividade 
que vêm gerando grande renda para as pessoas envolvidas, visualmente perceptíveis no 
padrão de algumas casas e nos modelos sofisticados de alguns automóveis presentes nas ruas 
da cidade (Figura 01).

Fonte: Josué Alencar Bezerra, dez. 2007.

Figura 01 – Padrão de algumas casas localizadas na cidade de Tenente Ananias.

Mas o que prevalece nestas cidades é a ausência de infra-estrutura básica, como 
saneamento e áreas de lazer para a população. O problema social mais grave que podemos 
constatar nestes pequenos centros é o crescimento do alcoolismo e do consumo de drogas 
ilícitas por parte dos jovens.

Diferente do ritmo frenético dos grandes centros urbanos, a vida da população local é 
bastante tranqüila. É comum encontrar pessoas conversando nas calçadas e praças à tardinha. 
A primeira impressão de uma pessoa que mora numa cidade grande quando visita estes 
pequenos espaços é que parou no tempo, apesar dos meios de comunicação mais populares
como rádio e televisão estarem presentes na vida destas pessoas, e mesmo com a proliferação 
das lan-houses, definitivamente podemos dizer que reina, de certa forma, nestes pequenos



centros urbanos, uma tranqüilidade incomum. Esta tranqüilidade só é interrompida nos 
períodos de festas populares como religiosas, juninas, emancipação política e carnaval. 
Momentos estes que muitas famílias aproveitam para complementar sua renda, vendendo 
comidas típicas como pamonha, canjica, pural e milho assado, principalmente na época das 
festas juninas.

Considerações Finais

As pequenas cidades da região não têm demonstrado vitalidade urbana considerável, 
no que diz respeito à existência de comércio, serviços e, principalmente, de uma indústria que 
atenda às exigências da população local. A oferta de emprego, dentre outras necessidades 
básicas, como alimentação, medicamentos, serviços bancários, transporte, saúde, também são 
ofertadas precariamente.

Como era de se esperar, a população destas cidades compartilha de um modo de vida 
particular, sobretudo, marcado pelo conhecimento mútuo e pelas relações pessoais entre 
moradores e destes com a administração municipal. É bastante comum a disponibilidade de 
tempo para conversar nas calçadas e praças. Percebemos que os acontecimentos na cidade são 
facilmente acompanhados por todos e as ligações com o mundo rural são intensas e 
constantes, tornando-se esse aspecto uma marca central do modo de vida dessas cidades. A 
princípio, podemos dizer que estas cidades em estudo são semelhantes, porém, únicas, pois, 
cada uma torna-se particular na sua história cotidiana.

A rede urbana é pouco desenvolvida, mas bastante representativa para as cidades que 
participam do contexto socioespacial da região. Tornando-se perceptível a tipologia das 
cidades pequenas, caracterizadas pelas atividades econômicas, grau de dependência para com 
o centro subordinador e de relação com a vida no campo.
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Resumo 
 
As questões da formação e das identidades do/a professor/a de Ensino Religioso precisam de 
investigação, isso porque o ER – como área de conhecimento das Ciências da Religião – é 
recente no âmbito das pesquisas. Considerando os estudos sobre essa temática, este trabalho 
apresenta resultados do projeto: Saberes da Prática Docente do Ensino Religioso – 
Referências para a Formação sobre a Construção/Constituição da Identidade do/a 
Professor/a de Ensino Religioso.  Interpretamos, a partir do discurso, de onde provêem os 
saberes e como se formam as identidades do/a professor/a que não possui Licenciatura na 
área. Os/as participantes são professores/as da rede estadual do Ensino Fundamental que 
lecionam o ER. Utilizamos como metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa com foco 
interpretativista. Além disso, baseamo-nos em autores que discutem formação docente para a 
interpretação dos dados. Os dados provêm de um questionário, uma entrevista coletiva e 
relatos produzidos por participantes selecionados para essa fase da pesquisa. A partir da 
interpretação dos dados coletados, percebemos que tanto os saberes quanto a formação desses 
docentes é heterogênea. Isso caracteriza uma projeção de imagem docente que não 
corresponde à exigida pelos próprios participantes para definir o que devem ou não saber 
um/a professor/a de ER. Como conclusão, podemos dizer que, mesmo demonstrando 
múltiplos saberes, falta a formação inicial em Ciências da Religião para garantir os 
conhecimentos pedagógicos necessários à prática desse profissional. Isso implica em formas 
variadas de ensino que não coincidem com os conhecimentos teórico-epistemológicos da área.  
 
Palavras-chave: Ciências da Religião; Formação Docente; Multiplicidade. 
 
Introdução  
 

Atualmente, o conceito de identidade é concebido como híbrido, heterogêneo, 
fragmentado, móvel e que se constrói ou está em processo de construção. Esse conceito 
distingue-se daquele que remonta ao Humanismo cuja definição era marcada pela 
homogeneidade, fixidez e estabilidade. 

A construção das identidades ou dos processos identitários também pode acontecer na 
diferença ou por meio dela (HALL, 2000). Isso significa dizer que os sujeitos posicionam-se 
de acordo com diferentes expectativas, daí porque Hall (2000), Silva (2000) e Woodward 
conceberem identidade e diferença como um processo de produção em que uma é sempre 
posicionada em relação contrária à outra. Essa é a posição assumida pelos estudiosos 
contemporâneos dentro da área dos estudos culturais. Esses autores partem de uma postura 
não-essencialista (WOODWARD, 2000) de constituição das identidades.  A identidade e a 
diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da representação, assim 



 

 

compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido dentro do discurso. Assim, 
como os sujeitos não são mais centrados em uma única posição, as identidades e a diferença 
são negociadas, são produtos históricos e sociais, não naturalizados ou biologizados. 
Trazendo essas questões para o âmbito da formação docente, nos interessamos em analisar as 
identidades na área do Ensino Religioso. Isso porque essa área tem se apresentado como um 
campo complexo, mas ainda pouco explorado em pesquisas. Apesar, da existência de alguns 
estudos sobre as representações de professores/as, tais como: professores/as de inglês 
(CELANI; MAGALHÃES, 2002), professores/as polivalentes (SILVEIRA, 2002), 
percebemos uma escassez desses estudos abrangendo os aspectos identitários dos/as docentes 
de ER, quando muito, os estudiosos se limitam em “propor e discutir características 
pedagógicas para Ensino Religioso” (GILZ; JUNQUEIRA; OLIVEIRA; PEROBELLI; 
RODRIGUES, 2007, p.91). Alguns trabalham na defesa de que as Ciências da Religião é uma 
área acadêmica (TEIXEIRA, 2007). Outros estudos defendem a implantação da disciplina nas 
escolas públicas (GIUMBELLI, 2004), mas não aprofunda nas questões da formação docente. 
Quando se trata desse tema, resume-se apenas que se deve ter uma “formação específica que 
habilite” o/a docente para tal (GILZ; JUNQUEIRA; OLIVEIRA; PEROBELLI; 
RODRIGUES, 2007, p.92), mas nada que venha expressar a constituição identitária destes/as. 
Quem são eles/as? Quais os seus saberes? De onde eles/as advêm? Nosso estudo, então, 
refere-se enfatiza quem são eles/as.  
 Diferentemente do que ocorre em outras áreas de conhecimento, o conjunto de 
professores/as que lecionam ER nas escolas estaduais da Grande Natal é heterogêneo quanto à 
constituição da “identidade profissional”. Percebemos que eles/elas advêm de outras áreas de 
saber que não a das Ciências da Religião. 
 Eles/as justificam esse fato apontando a necessidade de “completar a carga horária”, 
por achar mais cômodo, já que isso implica em não ficar em mais de uma escola. Assim, 
assumem essa disciplina mesmo sem o preparo necessário. Isso reflete sobre os saberes que 
eles/as utilizam na sua prática pedagógica na sala de aula. Por desconhecerem o que propõe os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do ER utilizam saberes variados, uns até usam saberes 
pessoais dentro da sala de aula, tornando o ER, um ensino proselitista ou catequético, ou seja, 
alguns professores/as trazem os conceitos e máximas de sua religião pessoal para trabalhar 
como conteúdo da disciplina, pois entendem que essa tarefa é correlacionada ao fato de 
“evangelizar” ou “catequizar”. 
 Entretanto, essa não é a proposta do ER, pois com isso a disciplina perde o seu caráter 
e sentido – plural – e passa a ter a visão particular do/a professor/a. É a pluralidade que 
viabiliza o ER (MAKIYAMA, 2007). O posicionamento exigido para o/a profissional do 
ensino religioso é uma postura reflexiva quanto ao fenômeno e não dogmática – catequética 
(PEREIRA, 2007). 

Com isso, pretendemos interpretar o discurso sobre os saberes construídos por 
docentes que ministram a disciplina ER em escolas públicas da região metropolitana de 
Natal/RN e que não possuem formação específica, procurando ver de onde tais saberes 
provêem e como se formam as identidade desse/a professor/a, de modo a se ter uma 
compreensão dessa realidade na Formação do Licenciando de Ciências da Religião.  

São os objetivos específicos da nossa pesquisa: interpretar os modos como os/as 
professores/as de ER se identificam e se reconhecem através do discurso, na atuação docente; 
analisar os conhecimentos/saberes que são mobilizados na prática pedagógica de 
professores/as de ER que não possuem a licenciatura em Ciências da Religião; conhecer o 
outro, aquele/a que está atuando, com sua singularidade, diferenças, complexidade, angústias, 
percepções, etc. 

 
 



 

 

Metodologia  
 
 A abordagem metodológica utilizada neste trabalho é de caráter qualitativo 
interpretativista. Segundo Moita Lopes (1994), esta abordagem tenta dar conta da pluralidade 
de vozes em ação no mundo social, entendendo que isso envolve questões relativas a poder, 
ideologia, história e subjetividade. 
 Por esses motivos, utilizamos essa abordagem visto que o objeto da nossa pesquisa é o 
outro, sujeito complexo, subjetivo. O/a componente da nossa pesquisa não expõe história 
passiva e neutra.   
 A pesquisa foi desenvolvida em três momentos distintos. A primeira fase foi destinada 
às visitas as escolas e por três visitas ao curso de formação continuada mantido pela equipe de 
coordenadores de ER, vinculada à Secretaria de Educação do Estado do RN e à Secretaria de 
Educação do município de Natal. Foi entregue a cada participante um questionário que teve 
por objetivo conhecer a realidade de formação desses/as informantes. Vale lembrar que em 
alguns contados tivemos a oportunidade de fazer algumas anotações. 

Nesse primeiro momento, conseguimos alcançar trinta e seis docentes de escolas 
situadas em diferentes regiões da grande Natal. Em nossa análise, com a finalidade de 
preservar o anonimato dos participantes, referiremos-nos a esses/as docentes, utilizando os 
seguintes nomes fictícios: Abigail, Abilene, Catate, Débora, Esaú, Ester, Hadade, Helda, 
Marta, Noemi e Rute.   As principais informações coletadas nesse questionário referem-se aos 
conhecimentos necessários para a atuação docente e à área de formação que possuem.  
 No segundo momento, reunimos duas professoras, uma com formação específica, e 
outra com formação em Química, mais três integrantes da equipe Técnica do ER do Rio 
Grande do Norte para uma entrevista coletiva. Utilizaremos também os seguintes nomes para 
identificá-las: Abigail – com Graduação em Ciências da Religião; Jafé – com graduação em 
Química; Raquel, coordenadora da equipe técnica; Safira, coordenadora da equipe técnica, 
Salomé, coordenadora da equipe técnica.   
 Nessa entrevista, cruzarmos as informações coletadas no questionário, indicado acima, 
com o que de fato é dito sobre essas informações. As duas perguntas principais que 
conduziram o encontro dizem respeito a: 1. o que acontece com o/a professor/a que não é 
formado em Ciências da Religião e leciona essa disciplina e ao que acontece com o/a docente 
que já é formado?; 2. qual a posição da equipe técnica da Secretaria de Educação em relação 
às várias áreas de conhecimento que existem na formação do/a docente de ER? A entrevista 
foi gravada em áudio e transcrita para a análise.  
 A terceira fase foi destinada à escrita dos relatos pessoais, com o objetivo que os 
participantes expressassem como se deu o início e o desenvolvimento da carreira na prática 
pedagógica do ER. Duas professoras (Abigail e Marta) e duas integrantes da equipe técnica 
(Raquel e Salomé) produziram esses relatos que revelam as trajetórias de cada. Selecionamos 
algumas amostras do relato para a análise. 
 O nosso olhar sobre os dados indica que esses relatos não são como uma cadeia de 
acontecimentos que nada expressam, mas sim uma totalidade de experiência de vida que ali se 
comunica (BUENO, 2002). Portanto, no processo da nossa análise, olharemos o outro em 
toda a sua singularidade, crendo que está expressa a sua história, o seu percurso formativo.  

Resultados e Discussão 
 
Área de Formação 
 

 Na discussão sobre a formação de professores/as de ER, Gilz; Junqueira; Oliveira; 
Perobelli e Rodrigues (2007, p. 91-92) acreditam ser “[...] fundamental e indispensável que o 



 

 

profissional dessa disciplina tenha uma formação específica que o habilite e qualifique nessa 
área do conhecimento”.  

Desde as primeiras formulações do ER, não era exigido do/a docente uma formação 
específica para se lecionar essa disciplina, conforme expressa Raquel em seu relato, 
 

Historicamente falando, o Ensino religioso na rede pública estadual era um ensino 
catequético, doutrinário e proselitista coordenado pela Igreja Católica, sendo 
assim, esse profissional foi por muitos anos indicado através de autoridades 
religiosas como padres e/ou freiras, portanto, não era exigido desse profissional 
uma formação pedagógica como educador, mas apenas a comprovação do seu 
engajamento em alguma ação pastoral, isto o qualificava a ministrar aulas de 
Ensino religioso. (Trecho do Relato de Raquel) 

 
Percebemos que essa realidade, apresentada por Raquel, não sofreu alterações mesmo 

com as mudanças ocorridas com o ER recentemente (FIGUEIREDO, 1995). Apesar de os 
avanços das leis que regem o ER, há uma resistência por parte dos/as gestores/as em as 
cumprirem. Antes o/a professor/a era indicado por uma instituição religiosa e/ou fazia parte 
desta. Hoje, porém, “[...] há uma quantidade enorme de professores que não têm nenhuma qualificação e 
que o Estado distribui, irresponsavelmente, a carga horária para esses professores [...]” (Safira – Trecho da 
entrevista coletiva).  

O que ocorre é a revelação de uma heterogeneidade quanto à área de formação e 
quanto saberes desses/as educadores/as. Observamos que essa multiplicidade, produtora de 
diferenças (Silva, 2000), estabelece uma marca divisória entre o que se espera e o que é 
definido para a prática. 

Apenas uma professora – Abigail – declarou, no questionário, ter a graduação e 
especialização em Ciências da Religião, ambas realizadas na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN. Quatro professores e uma professora são estudantes do curso de 
Ciências da Religião, só uma professora tem outro curso superior na área de humanas. Cinco 
professoras (Débora, Helda, Marta, Rute e Noemi) afirmaram possuir formação em Educação 
Religiosa, curso realizado na Escola Superior de Educação Religiosa – ESER que precedeu o curso 
de Licenciatura em Ciências da Religião.  

Este curso aconteceu nas décadas de 80-90, na época em que os parâmetros estavam sendo 
elaborados. O curso trabalhava, basicamente, com os ideais cristãos e preparava o/a aluno/a para atuar 
como docente de Religião, nomenclatura antes usada para a disciplina de ER.  

Das cinco professoras que estudaram na ESER, uma não tinha outro curso superior. 
Percebemos ainda que um número grande de professores assume mais de uma turma para dar 
conta da carga horária, que é pequena para essa disciplina. Esse é um dos motivos que faz 
alguns professores/as desistirem dela, como também abre as portas para professores de outras 
áreas sentirem que podem assumir essa área sem qualificação.  

Existe um pequeno grupo de estagiários, estudantes do curso de Ciências da Religião, 
lecionando ER nas escolas estaduais. No entanto, esse número não é tanto significativo para 
melhorar a situação do ensino religioso nas escolas estaduais. 

Constatamos um número expressivo de professores da área de Humanas, tais como: 
Educação Artística, História, Geografia, e Letras. Na área de Ciências Sociais Aplicada, 
temos dois cursos: Administração e Pedagogia. Identificamos também a inclusão da área de 
Ciências Exatas, com os seguintes cursos: Matemática e Química. Por fim, temos presente à 
área de Biociências, com o curso de Ciências Biológicas. 

Essa realidade tem sido enfrentada com dificuldade, por parte da equipe técnica. 
Diante disso, relata Raquel: 

 
Neste contexto, enfrentamos ainda, dificuldades em relação a presença em sala de 
aula de professores de outras áreas de conhecimento completando sua carga 



 

 

horária; temos também a falta de apoio da SECD/RN em disponibilizar recursos a 
fim de proporcionar acompanhamento e formação continuada aos profissionais 
dessa disciplina e por fim, a resistência dessa secretaria em não chamar os 
professores aprovados no último concurso realizado, prevalecendo a contratação de 
estagiários para lecionarem nessa disciplina. (Trecho do Relato de Raquel) 

 
Essa problemática pode ser solucionada, segundo as palavras da professora, se a 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos assumir o seu compromisso 
com a sociedade, visto que a própria Secretaria emitiu o Parecer Normativo nº. 050/00, no 
qual estabelece critérios para se contratar o/a educador/a do ER, mas que, no entanto, parece 
esquecer-se das suas exigências na vivência. 

 
Motivos 

Vários são os “porquês” dos/as que assumem o ER sem possuir a formação específica. 
Destacamos, abaixo, alguns deles:  

Por realizar algum trabalho ou participar de uma instituição religiosa, conforme coloca 
uma professora: “... foi por fazer parte da pastoral da juventude e pelo trabalho feito na 
escola” (Trecho do questionário – Abigail) 

Outro aspecto que esteve de forma marcante nos questionários é o que se refere à 
complementação de carga horária. Algumas vezes essa informação vem acompanhada de uma 
segunda, com o seguinte teor: “Principalmente para completar a carga horária, da disciplina 
ciências e surgimento de vaga, devido aposentadoria da professora titular de Ensino 
Religioso”. (Trecho do questionário – Catate) 
Há a ocorrência também da questão da necessidade institucional, quando na verdade, 
completam o enunciado, expressando algo bem mais pessoal: “Por necessidades da escola e 
pessoais (fechamento de carga horária)”. (Trecho do questionário – Ester) “Porque as turmas 
estavam sem professor e eu tinha carga horária vaga”. (Trecho do questionário – Esaú). 

Há uma parcela pequena que assume o ER simplesmente por uma questão de auto-
realização, por desejar aperfeiçoar os conhecimentos ou simplesmente por uma questão de 
gosto. 

Poucos são os que dizem assumir a disciplina ER por ter a formação, como a 
professora Débora, formada pela ESER, que justifica sua atividade “Devido a minha 
formação”. 

Há a ocorrência também de professores/as que afirmam estar com a disciplina pelo 
fato de ter feito concurso para professor ER, “... através de concurso público...” (Trecho do 
questionário – Marta). 

 
Saberes 

Toda a área de conhecimento pedagógico contém expressa, em sua prática, saberes 
necessários que englobam teorias e concepções gerados a partir de reflexões contínuas que a 
prática apresenta. Esses saberes são construídos pelos docentes que os mobilizam em 
diferentes situações de sala de aula. Com o ER, isso não foge a regra. Dentro desse contexto 
de saberes pedagógicos, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso 
(2004) que estabelecem os eixos temáticos para a abordagem da prática, quais são: Culturas e 
Tradições Religiosas, Escrituras Sagradas, Teologias, Ritos e Ethos. A partir dos eixos, são 
estabelecidos os conteúdos que devem ser trabalhados nos diferentes anos do Ensino 
Fundamental. Nesse sentido, as orientações trazidas pelos Parâmetros direcionam um saber 
especializado e formalizado que exige uma formação acadêmica. Segundo Tardif; Lessard e 
Lahaye “todo saber, mesmo o novo, inscreve-se em uma duração que remete à história de sua 
formação e da sua aquisição. Todo saber implica um processo de aprendizagem e de 
formação” (1991, p. 218). No caso dos/as professores/as participantes desta pesquisa, 



 

 

podemos afirmar que os saberes construídos/constituídos por eles/as provêm de experiências 
fluidas, não-formalizadas, descontínuas que bloqueiam a construção de um saber pedagógico. 
Como conseqüência, isso não estabelece um vínculo profissional desses/as docentes com as 
imagens de professores/as de ER que seriam possíveis a partir do que eles/as próprios 
enunciam: “professores com conhecimento da área”. 

Para Gilz; Junqueira; Oliveira; Perobelli e Rodrigues (2007, p. 91) “O Ensino Religioso 
articula-se a partir da leitura da decodificação do fenômeno religioso considerando a 
pluralidade cultural da sociedade, assim como qualquer componente curricular”. Embasados 
nessa postura, os/as professores/as devem trabalhar os eixos temáticos. 

Devido à falta de sistematização nacional do ER, conforme percebe Décio Passos 
(2007, p.22), quando diz que “[...] O Brasil possui, hoje, uma pluralidade de modelos de ER, 
o que se desenha em função de iniciativas locais e não de uma diretriz comum, capaz de 
produzir uma prática docente consistente para esse ensino em âmbito nacional”. Esse 
pensamento é reproduzido no relato de uma professora, com a formação específica: “O RN 
tenta construir através de encontros mensais e formação continuada uma unidade quanto a 
conteúdos. Porém fica ainda muito a desejar” (Trecho do Relato de Abigail). 

Interpretamos, com isso, que os saberes estabelecidos não são uniformizados, pois a 
formação continuada não tem conseguido alcançar os seus objetivos que seriam o de garantir 
ao professor em serviço os saberes necessários para a prática docente. 

Percebemos nos discursos enunciados tanto pelas professoras Abigail e Marta como 
também pelas componentes da equipe técnica, Safira, Raquel e Salomé, uma abordagem 
múltipla quanto aos saberes necessários à prática pedagógica do/a docente do ER. Vejamos 
alguns posicionamentos: 
 

Quanto aos saberes, para trabalhar bem esse componente curricular, é necessário a 
priori, um bom curso de graduação em Ciências da Religião, além de uma boa 
bagagem cultural e interdisciplinar, que lhe permita conhecer os fundamentos 
históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos e pedagógicos que compõem o 
fenômeno religioso nas culturas. Conhecer a realidade de seus educandos, suas 
histórias de vida, seus valores culturais, crenças, enfim, tudo o que diz respeito aos 
seus interesses pessoais, para uma boa interação entre professor-aluno e família. [...] 
(Trecho do Relato de Salomé) 

 
Salomé – integrante da equipe técnica do ER, alerta para pontos que devem ser 

levados em consideração, um deles é a formação específica dos/as que lecionam o ER, pois, 
mediante a formação específica, o/a docente terá base para introduzir-se nessa área. No 
entanto, esse não tem sido o pensamento dos que assumem essa disciplina. Para Raquel, 
também integrante da equipe técnica do ER – os/as docentes resistem em olhar o ER a partir 
de um “novo enfoque”. Essa é a passagem do ensino catequético, doutrinário e proselitista 
para o ensino que respeita a diversidade cultural e está fechado para quaisquer formas de 
proselitismo.  
 

[...] Contudo, apesar dos esforços para implementação desse novo enfoque, o Ensino 
Religioso na rede pública estadual ainda enfrenta muitos desafios a serem superados. 
A resistência às mudanças persiste por parte de alguns profissionais que não buscam 
ou não desejam mudar a sua prática pedagógica e assim, se negam a aquisição de 
novos conhecimentos que com certeza são essenciais para o desenvolvimento de 
uma educação integral e humanizante, fundamentais para a formação básica do 
cidadão. [...] (Trecho do Relato da Raquel) 
 

Interpretamos que a professora Marta se posiciona diferente do que vinha sendo 
enunciado pelas duas participantes anteriores. Ela acredita que os saberes de domínio do 
professor de ER devem ser “[...] da boa vontade e da força de aprender [...] são construídos 



 

 

(formados) no dia-a-dia, na vivência, na prática e no convívio com os alunos, com o respeito 
mútuo e com a realidade que nos cerca, pois aprendemos fazendo, partilhando, trocando e 
buscando melhorar (crescer) a cada dia como ser e profissional [...].  

 
Identidades Contraditórias 

Observamos, no discurso de alguns professores/as, o que Moita Lopes (2002, p. 1999) 
chama de “identidades sociais contraditórias”. Eles/as reconhecem o que é necessário para ser 
docente de ER, só que isso não corresponde às representações mais comuns daquilo que é 
previsto para identificá-los/as como professores/as, mas, mesmo assim, consideram-se um/a 
profissional de ER. É o resgate da imagem construída por uma prática que não exigia 
conhecimentos específicos. Esse fato foi mais marcante nas professoras do que os/as 
professores/as. Percebemos também que algumas professoras sentem dificuldade em se 
identificar, de forma categórica, se são consideradas, por si mesmas, como profissionais.  

Como exemplo dessa situação a docente Hadade tem formação em Matemática e 
Educação Especial, e leciona o ER. Ela expõe que para ser docente de ER é preciso de 
“conhecimento na área”. Como não dispõe desse conhecimento, ela se considera uma 
profissional “À desejar!!” 

Outra posição que deve ser observada é o da professora Abilene, acredita que para ser 
docente de ER é necessário “uma formação específica”. Como essa professora não se inclui 
nesse critério, ela se recusa em afirmar ou negar se considera-se uma profissional. Como 
exemplo dessa contradição, anotamos um comentário feito por ela durante o preenchimento 
do questionário, ao dizer que “se alguém de outra área de formação, viesse para lecionar a 
disciplina [Artes], eu não iria gostar”. 
 
Conclusões 
 

A partir dos resultados, concluímos que o ensino religioso é construído marcadamente 
pela diferença daqueles que o ministram nas escolas estaduais da Grande Natal. A diferença 
processa-se quando professores/as de outras áreas de conhecimento inserem-se como docentes 
de ER e trazem consigo saberes múltiplos que não advêm de uma formação formalizada – 
formação inicial em Ciências da Religião que permitirá a esses/as docentes os conhecimentos 
pedagógicos necessários à prática. Com isso, fica evidente uma variedade de saberes e 
práticas de Ensino Religioso que não coincidem com os conhecimentos teórico-
epistemológicos da área. Nessa perspectiva, destacamos o que diz Junqueira (2002, p. 28) 
sobre os saberes dessa área os quais devem privilegiar “informações no campo sociológico-
fenomenológico, tradições e cultura, teologias, textos sagrados orais e escritos, ethos, ritos, 
onde o professor seja um educador e não um agente religioso”. Por fim, interpretamos que as 
identidades dos participantes de nossa pesquisa revelam-se contraditórias, múltiplas ao se 
pensar na perspectiva indicada por Junqueira. 
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Resumo 
 
Nesse estudo, analisamos valores e saberes presentes na formação da professora Sílvia 
Filgueira de Sá Leitão, na escola primária, entre 1925 e 1926, em Assú - RN, por meio do 
livro de leitura Contos pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto (1916). Editado pela Francisco 
Alves, no Rio de Janeiro. Este material de leitura encontrado no arquivo da referida 
professora, e que por ela foi estudado, formou gerações na primeira metade do século XX. 
Sílvia Filgueira de Sá Leitão (1910-1982) estudou no Grupo Escolar Tenente Coronel José 
Correia. Posteriormente atuou na docência, em escolas primárias e na Escola Normal 
Regional de Assú. Estudar seus processos formativos auxilia a compreender como era 
educada a mulher, quais valores, saberes e que perfis femininos os livros de leitura 
abordavam. Para o desenvolvimento da pesquisa, realizamos uma leitura dos vinte e três 
contos que compõem a obra em análise. Em seguida, selecionamos os contos, A Pátria, A 
Partilha e A Borboleta Negra, por focalizarem a mulher e a educação, de modo mais 
recorrente. Catalogamos informações sobre imagens de mulheres, suas formas de ser e de agir 
e entrecruzamos com dados do Regimento Interno dos Grupos Escolares do RN, que explicita 
disciplinas e saberes da escola primária. Os elementos formativos destinados às mulheres 
propunham uma formação intelectual, moral e familiar. Visando um modelo de mulher 
educada, recatada e com práticas de civilidade. Tratava-se de uma formação articulada com a 
proposta educativa do Brasil Republicano. 
 
 
Palavras-chave: Mulher, Educação primária, Livro de leitura.                       
 
 
Introdução 

 
Na presente pesquisa, analisamos valores e saberes presentes na formação da 

professora Sílvia Filgueira de Sá Leitão, na escola primária, entre 1925 e 1926, em Assú - 
RN, por meio do livro de leitura Contos pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto (1916), 
editado pela Francisco Alves, no Rio de Janeiro. No período histórico recortado para a 
pesquisa, a referida professora estudava no curso complementar, do Grupo Escolar Tenente 
Coronel José Correia, nível de ensino, correspondente ao quinto e sexto ano da escola 
primária. 
 O desenvolvimento deste trabalho articula-se a participação no projeto, História da 
educação formal de mulheres em Assú/RN (1920-1955), no qual, nosso recorte de pesquisa 



 

 

consistia na análise de livros de leitura que Sílvia Figueira de Sá Leitão teve acesso na escola 
primária, na década de 1920.   

A assuense Sílvia Filgueira de Sá Leitão, é Filha de Luís Correia de Sá Leitão e Maria 
Carolina Filgueira Caldas. Nasceu em 17 de outubro de 1910, na Rua Frei Miguelinho, nº 137 e 
faleceu em 05 de setembro de 1982, na cidade de Assú/RN.  A busca por vestígios dessa professora 
nos aproximou do seu arquivo privado. Composto de livros de leitura, cadernos manuscritos 
de poesia, correspondências, fotos, adornos pessoais, croquis, jornais da época e artigos 
religiosos. 

Silva (2007a, p. 2), fazendo referência às reflexões de Perrot (2005), considera que 
esses vestígios, durante muito tempo foram considerados “mil nadas”, “quinquilharias” da 
existência feminina. Atualmente, eles funcionam “como valiosas fontes sinalizadoras das 
maneiras como as mulheres viveram, foram educadas e educaram outras mulheres e homens.”  

Nessa atividade de arquivo, detectamos o livro Contos Pátrios de Olavo Bilac e 
Coelho Neto, uma 14ª edição da Livraria Francisco Alves. Conferido como Prêmio Coronel 
Pedro Soares por distinção escolar, em 1919, à Francisca Dulce, irmã de Sílvia Filgueira de 
Sá Leitão, no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. Ainda é possível perceber nesse 
exemplar, uma dedicatória de oferecimento produzida pela professora do referido Grupo 
Escolar, Clara Leitão, assim como são visíveis, marcas de leitores, a exemplo das produzidas 
pelas irmãs Sá Leitão.  

Olavo Bilac e Coelho Neto, os autores de Contos Pátrios, tiveram participações 
relevantes na produção de livros escolares e na literatura brasileira. Suas produções foram 
lidas em todo o país. Olavo Bilac era jornalista, inspetor de ensino, teve intensa participação 
na política e em campanhas cívicas, fundou vários jornais, como A Cigarra, O Meio, A Rua.  

Coelho Neto ocupou o cargo público de secretário do governo do estado do Rio de 
Janeiro. Foi professor de história das artes e literatura. Manteve sua atividade literária em 
revistas e jornais. Sendo um prosador brasileiro bastante lido nas primeiras décadas do século 
XX1.  

 

                                                                                         
                               Contos Pátrios (14ª edição, 1916). 

                                Arquivo de Sílvia Filgueira de Sá Leitão. 
 

O livro Contos Pátrios amplamente divulgado e utilizado na escola primária brasileira, 
também marcou presença em Assú, colaborando para a formação escolar dos alunos e alunas, 
como Sílvia Filgueira de Sá Leitão. Composto por 23 contos, discute acerca dos valores 
morais, os quais pregam amor à pátria republicana, enaltecendo a construção de um cidadão 

                                                 
1 Informação disponível no site <www.colegiosaofrancisco.com.br>. Acesso em 31 de julho de 2008  



 

 

que participasse da edificação de uma sociedade civilizada. Os autores também explicitam a 
educação concedida ao sexo feminino, enaltecendo a formação de uma boa esposa, mãe 
virtuosa e, conseqüentemente, a formação de mulheres que participassem da educação de 
futuras gerações. Foram esses elementos notados nos contos que deram impulso a escolha 
desse livro para desenvolver nossa pesquisa.  
 
Metodologia 
 

Na pesquisa, um dos primeiros passos, após as atividades realizadas nos arquivos, foi 
o estudo de referências que discutem práticas e processos formativos de mulheres. Como 
exemplo dos referenciais, citamos Louro (1997), que ressalta a inserção das mulheres no 
magistério e os caminhos por elas percorridos para ampliar o universo social, até então 
restritos ao lar e à Igreja. Nessa discussão, a autora ainda enfoca a primeira Lei do Ensino 
Primário que regulamentou a participação da mulher na sala de aula, na condição de docente e 
de aluna.  

 Nesse percurso, estudamos também Perrot (2005, p.35), evidenciando os processos 
socioeducacionais das mulheres e suas formas de ser e de fazer em diferentes épocas e 
espaços, ressaltando suas participações como sujeitos históricos e de memórias. A 
pesquisadora reconstitui memórias de mulheres a partir de arquivos privados, a exemplo dos 
sótãos, dos baús nos quais elas guardavam “correspondências familiares, diários íntimos, cuja 
prática era recomendada para as moças por seus confessores e, mais tarde, por seus 
pedagogos, como um meio de controle de si mesma.”  

Outra autora contemplada, Silva (2007b), versa sobre o ensino da leitura e da escrita 
na escola primária potiguar em 1920, destacando materiais de leitura utilizados em sala de 
aula, como o Primeiro e o Segundo livro de leitura, de Felisberto de Carvalho (1946). Silva 
(2007), também afirma que tais materiais didáticos não eram indicados pela legislação 
educativa do estado para o ensino da leitura e da escrita em sala de aula. Os livros indicados 
eram, por exemplo, os de Mariano de Oliveira, a Nova Cartilha Analítico-Sintética (S.d.) e a 
Cartilha Ensino Rápido da Leitura (1955). 

Contos Pátrios, tal qual os livros de leitura de Felisberto de Carvalho, não constava na 
lista dos que eram utilizados no curso complementar primário, freqüentado por Sílvia 
Filgueira de Sá Leitão, no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. No Regimento 
Interno dos Grupos Escolares (1925, p.84), os livros indicados para este nível escolar 
compreendiam:  

Como se aprende a língua, de Sampaio Doria; Geografia primária, de 
Veiga Cabral; Pequena História do Brasil, de Francisco Vianna; Aritmética 
Progressista, de Antonio Trajano; Manual Cívico, de Araújo Castro; 
Pequena História do Brasil, de M. da Veiga Cabral; O que o cidadão deve 
saber, de A. de Sampaio Doria e Aritmética complementar, de Tito 
Cardoso.  

 
Em outra etapa do trajeto metodológico, realizamos uma leitura atenta dos 23 contos 

que compõem a obra em destaque. Selecionando para este estudo, A Pátria, A Partilha e A 
Borboleta Negra, por focalizarem a mulher e a educação, de modo mais recorrente. Após a 
leitura, fizemos um quadro de informações sobre imagens de mulheres e suas formas de ser e 
de agir. Investigamos ainda, o Regimento Interno dos Grupos Escolares do estado (1925), 
atentando-se aos saberes e aos livros utilizados pela escola primária, em particular, no curso 
complementar. Após essas tarefas, iniciamos o processo de análise dos dados, tomando como 
ponto de partida, os três contos selecionados da obra de Olavo Bilac e Coelho Neto.  
Resultados e discussões 
 



 

 

O processo de análise teve início a partir do conto A pátria, onde observamos que as 
informações das imagens femininas, enaltecem o perfil da mulher boa esposa e companheira. 
A narrativa do conto enfoca a vida de um casal marcado pelo destino da guerra do Paraguai. 
O esposo perdera a perna em um dos combates. À noite, quando a família se reunia na sala de 
jantar, lembrava os episódios que vivera na guerra. A esposa relembrava os dias de angústia, 
sem notícia do marido querido e seu encargo de cuidar e educar sozinha, os filhos:   

 
Quando o pai voltou da guerra, vinha major. Fora ferido. Perdera a perna. A 
mulher abençoou essa desgraça. Ao menos, assim mutilado, ficava ele posto 
à margem, dispensado de voltar à mesma existência de perigos e canceiras. 
Podiam viver modestamente com o seu soldo. Qualquer outro trabalho leve 
de que se pudesse encarregar, dar-lhe o suficiente para educar os filhos. 
Carlos, o mais velho, preparar-se para qualquer profissão honrosa e tranqüila 
(nunca a profissão do pai): - e Alice, a mais moça, casaria, seria feliz. E a 
boa mãe já sorria, prevendo para sua velhice essa felicidade absoluta: toda a 
família reunida, calma e livre de desgostos, numa vida sem luxos, mas sem 
privações (BILAC; NETO, 1916, p.69). 
 

Em A partilha, vislumbramos o perfil de mulher mãe, que zela pelos filhos. O texto 
conta à história de uma viúva e seus dois filhos pequenos, que atravessam por dificuldades 
financeiras. A mãe frágil tenta superar a dor causada pela doença e pela fome. Sofre diante da 
falta de comida para alimentar seus filhos. Essa condição a faz esquecer até da precária saúde, 
mas não lhe escapa a missão de mãe e de educadora dos filhos:  

 
 
Cantava e as lágrimas rolavam-lhe em dois fios ao longo da face magra e 
pálida. Sofria, mas como era preciso que o pequeno adormecesse, cantava, 
indo e vindo, devagar, embalando nos braços a criança. O mais velho três 
anos, olhava-a sorridente e, de quando em quando cantarolava ‘Estou com 
fome, mamãe, estou com fome...’ [...] - Não chores! Olha que vai acordar o 
maninho. Espera. E, desabotoando, o corpinho tirou o peito farto, pojado de 
leite e espremeu-o, trincando os lábios descorados por onde as lágrimas 
corriam fio a fio e, entregando a tigelinha ao filho: - Toma! E não faças 
bulha [...] (BILAC; NETO, 1916, p. 33-34). 
 

 
 No conto, A Borboleta Negra, ressalta-se a maternidade como um papel relevante na 
vida de uma mulher.  Retrata a história de dois irmãos, Henrique e Leonor, e o cão Leão, que 
adoravam caçar borboletas no campo. Certo dia foram eles em busca de belas borboletas. 
Leonor ao longo do caminho maravilhava-se com a beleza desses pequenos animais. O cão 
Leão sempre à frente desbravando o matagal, ladrava intensamente chamando a atenção dos 
irmãos. Quando os dois se aproximaram viram um embrulho e perceberam que alguma coisa 
agitava-se dentro dele, ecoando rumores. As crianças abrem o embrulho e encontram uma 
criança negra recém-nascida. “Leonor com a seriedade de uma mulher feita embala a criança” 
(BILAC; NETO, 1916, p.134).   
 
 

- Jesus! É uma criança recém-nascida que está dentro do embrulho de 
flanela; é uma criançinha preta, vagindo de manso, de manso, com os 
olhinhos fechados. Leonor sentada no chão, põe no colo a criaturinha de pele 
negra, e começa a embalá-la, já com a seriedade de uma mulher feita: - 
Coitadinha! Coitadinha! [...] Então Leonor tem uma idéia: - Henrique, 



 

 

vamos fazer uma surpresa à mamãe! Vamos levar-lhe esta pretinha! 
Henrique dá um salto de alegria: - Vamos, Leonor! E Leonor levanta-se, 
acomoda-se no colo o embrulho de panos e flanelas. [...] E, enquanto o cão 
salta e late, Henrique exclama: - Mamãe! Mamãe! Venha ver uma borboleta 
negra que caçamos no mato! Quando a mãe chega à varanda, pára à porta, 
espantada. É Leonor, com a voz tremula, pergunta: - Não é verdade, mamãe, 
que não podíamos deixar morrer de fome esta coitadinha? Que mãe malvada, 
mamãe! Que mãe malvada, que preta malvada a que abandonou assim esta 
filhinha! Não é verdade que mamãe também vai ser mãe dela? - É verdade, 
minha filha! – diz a mãe. – Foi Deus quem conduziu vocês... Fizeram bem! 
[...] E tomou nos braços a criançinha negra, única borboleta que Henrique e 
Leonor e o Leão caçaram nesse dia (BILAC; NETO, 1916, p. 133-138). 

 
 

Nos contos em análise, a educação concedida ao sexo feminino enfoca tradicionais 
funções sociais que a mulher deveria exercer: o de esposa, de companheira, de mãe e de 
educadora da prole. Estes elementos, conforme analisa Silva (2007a, p. 1-2), “são marcas de 
um processo educativo, onde a partilha dos papéis sociais de homens e de mulheres é 
enfocada, deixando transparecer os espaços de atuação de cada um desses sexos, e as 
relações de poder existente.”  

  O modelo de mulher mãe, educadora de futuros cidadãos, torna-se um referencial nos 
processos de educação feminina na escola e na vida privada. Nesse sentido, Pinheiro (2007, p. 
4), afirma que “a relação entre maternidade e educação faz com que esse gênero passe a ser a 
referência na função de educar a sociedade para além do espaço educacional doméstico.” 

Almeida (1998, p. 18-19), discutindo a condição da mulher e as maneiras de educá-las 
para as atividades do espaço privado e para a maternidade, também aborda que, esse 
pensamento educativo, compreendia a mulher assumindo os papéis de mãe e esposa. “Para 
quem o lar era o altar no qual depositava sua esperança de felicidade e, sendo o casamento sua 
principal aspiração, era indicada para ser a primeira educadora da infância, o sustentáculo da 
família e da pátria.”  

Os modos de viver de Sílvia Filgueira de Sá Leitão sinalizam que os tradicionais 
papéis sociais femininos, explorados em Contos Pátrios, fizeram parte de sua educação. 
Dentre esses papéis exigidos para uma moça adquirir respeito e representatividade, destacam-
se, o trato social, as prendas do lar, as boas condutas, a doçura, a formação escolar e o 
empenho na arte de educar outros sujeitos. Papéis que podem ser percebidos nas imagens que  
Maria Carolina Wanderley Caldas produziu sobre Sílvia Filgueira de Sá Leitão, no poema 
abaixo: 

 
Sílvia de Sá Leitão 

 
É de boa estatura, a tez morena,  
Tem dulçor, seu olhar, 
O sorriso é suave, qual se fosse,  
Um lírio a desabrochar  

 
De rara inteligência, é esforçada, 
Com zelo, com magia... 
Tem cadernos de ponto e tem ainda,  
De canto e poesia 

 
Tem uma paciência inesgotável,  
Na arte de ensinar, 
Vai à aula depois dos seus deveres, 



 

 

No recinto do lar!  
 

É muito preparada lá no Grupo,  
Quinau, ninguém lhe passe! 
 Foi por merecimento nomeada, 
 Adjunta de classe 

 
Depois este lugar foi suprimido,  
Pelo Departamento, 
Mas ela, não ficou jamais avulsa 
Nem mesmo um só momento 

 
É pronta, a concorrer com seu auxílio 
A quem a procurar 
Ela vai com denodo e com carinho,  
As turmas ensinar... 
 
Eu dou-lhe o meu aplauso, o meu abraço, 
De todo coração 
Saudando a professora competente,  
Sílvia de Sá Leitão. 
(CALDAS, S.d.). 

 
Sílvia Filgueira de Sá Leitão não se uniu em matrimônio. Entretanto, as funções do lar 

e de educadora, assim como as responsabilidades pela formação de outros sujeitos, não 
deixaram de ser desempenhadas, à medida que se tornou professora primária, educando 
meninos, meninas, moças e rapazes, e assumindo os cuidados com a sobrinha Maria da 
Anunciação de Sá Leitão Morais, órfã materna aos dois anos (LEITÃO, 1946-1978).  

 

 
Silvia Filgueira de Sá Leitão, a segunda da esquerda 

para a direita (1936). Acervo da família. 
 
Os elementos de formação da mulher explorados em Contos Pátrios se expressam 

também nas disciplinas da escola primária que Sílvia Filgueira de Sá Leitão freqüentou.  



 

 

Nas atividades da disciplina trabalhos manuais, as meninas aprendiam elementos de 
costura, como “pontos, trabalhos usuais em lã, rendas, entremeios, camisas e trabalhos com 
modelagem de flores, folhas e papel” (REGIMENTO INTERNO DOS GRUPOS 
ESCOLARES, 1925, p. 81). A mulher, nessa perspectiva de formação poderia se 
responsabilizar pelas vestimentas de filhos e maridos e o enxoval da casa, ou desenvolver uma 
atividade remunerada, costurando e bordando para outras famílias. Essas práticas faziam parte 
do domínio do lar, e este domínio, constituía parte do destino feminino, conforme afirma 
Louro (1997, p.446):  

 
 
As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades 
culinárias, bem como as de mando das criadas e serviçais, faziam parte da 
educação das moças, acrescidas de elementos, que pudessem torná-las não 
apenas uma companhia mais agradável ao marido, mas também uma mulher 
capaz de bem representá-lo socialmente.  

 
Sílvia Filgueira de Sá Leitão ao se tornar adulta, dedicava-se além das funções 

educativas, como professora, as atividades de corte e costura. A confecção de colchas, 
bordados, rendas e de estolas eram suas especialidades manuais. 

Percebemos assim, que elementos formativos das disciplinas escolares e dos livros, 
como Contos Pátrios, destinados às mulheres, visavam ajudá-las na administração do lar e na 
educação dos filhos. Nesse contexto, a professora Sílvia Filgueira de Sá Leitão e as mulheres 
de seu tempo foram educadas, se apropriando de habilidades consideradas primordiais ao sexo 
feminino.  

Silva (2007, p. 7), aborda que “em conexão com esse ideário educativo, a sociedade de 
Assú fundou escolas primárias e secundárias femininas”, para formar as mulheres. A exemplo 
de outros contextos históricos brasileiros, em Assú as mulheres foram ocupando espaços 
públicos, para além das funções domésticas, atuando no campo das letras e da educação. 
Como exemplo, destaca-se a professora pesquisada nesse estudo, Silvia Filgueira de Sá 
Leitão, que foi professora no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia e na Escola 
Normal Regional de Assú, contribuindo com a educação de gerações de assuenses, por mais 
de três décadas.  
 
 
Conclusões 
 

Este estudo tornar-se relevante para análise não apenas da educação de uma mulher 
professora no início do século XX, mas para compreender maneiras de educar o sexo 
feminino e a professora no contexto socioeducacional de Assú e do Rio Grande do Norte. 
Entendemos sua produção como mais uma leitura da história educação da mulher. 
Desenvolvê-la constituiu-se um significativo caminho para nossa compreensão acerca da 
sociedade, dos papéis sociais exercidos pelas mulheres, das práticas  educativas escolares 
direcionadas ao sexo feminino.  
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Resumo 

Este trabalho faz parte da pesquisa “O Professor da Educação Infantil e sua Relação com o 
Saber”, desenvolvida no Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPED) da UERN- Campus de 
Assú. Seu objetivo é compreender os sentidos que o professor da rede pública atribui à 
Educação Infantil (EI) por meio de situações complexas que ele tem vivenciado com essa 
atividade. Para o alcance desse objetivo, utilizamos os postulados da Teoria da Relação com o 
Saber (CHARLOT, 2000), segundo os quais o sentido somente existe para alguém que é um 
sujeito; por isso, está ligado necessariamente à teia de desejos que o constitui e pode variar, 
ou deixar de existir, de acordo com as situações que são por ele vivenciadas. O corpus para a 
pesquisa foi construído a partir de 09 entrevistas semi-estruturadas com professores da EI, 
pertencentes ao município de Assú - RN. Os dados obtidos revelaram que os sentidos 
atribuídos à EI se materializam em processos bastante diversificados, os quais sinalizam que a 
função do professor é compreendida pela maioria dos sujeitos como algo que depende, 
fundamentalmente, de sua aproximação com a criança, expressa geralmente pela afetividade 
entre ambos como uma forma de compensar as carências familiares. Para os demais, o cuidar 
e educar implica paralelamente uma postura ativa do professor na instrução escolar da 
infância, a sua socialização e preparação para a vida escolar futura, bem como a 
aprendizagem da autodefesa em situações de perigo e imprevistas da vida fora dos muros da 
escola. 

Palavras-chave: criança; sujeito; significado; formação docente. 

 

Introdução 

O cenário educacional para a infância vem se alterando significativamente desde a 
promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n.º 9.394/96 (cf. 
BRASIL, 1996), a qual imputa ao Estado, juntamente com a família, ser o grande responsável 
pela educação infantil (EI). Assim, é seu dever o oferecimento gratuito de atendimento a 
crianças de zero a seis anos em instituições próprias para esse fim. Nessa direção, a Lei 
pressupõe uma nova concepção de professor para atuar nas creches e pré-escolas, já que seu 
trabalho agora deve ultrapassar o simples cuidar e o repasse de comportamentos socialmente 
aceitos, privilegiando também a educação por meio de mediações e interlocuções com a 
criança, ouvindo-a e valorizando-a em todos os aspectos que a constituem como sujeito. 

Desse modo, a LDB traduz o professor como um importante ator social, apto a 
assumir a prática do cuidar e educar como indissociavelmente articulada e as crianças 
atendidas como sujeitos de direito que devem ter experiências adequadas a sua faixa etária. 
No entanto, parece que isso não aconteceu plenamente como o previsto pela Lei, pois o 
Estado não arcou com os recursos necessários para a efetivação das mudanças prescritas, nem 



 
 

 

tampouco ofereceu subsídios para o melhoramento do trabalho dos professores junto às 
crianças. Por esta razão, notou-se uma crescente desvalorização dos profissionais da EI, e as 
mudanças foram recebidas pelos professores como “um peso”, já que as exigências que lhes 
foram feitas nas creches e pré-escolas não eram compatíveis com os apoios pedagógico, 
financeiro e de infra-estrutura oferecidos. 

Em conseqüência, o professor se deparou com situações complicadas, tais como a 
cobrança dos pais para que seus filhos aprendessem a ler e escrever mais cedo e a ausência de 
espaços adequados à atividade de brincar com as crianças, sendo, muitas vezes, esta última 
influenciada pela primeira, já que para aprender a ler e escrever bastava a sala de aula. Desse 
modo, o direito ao brincar passou a ser, praticamente, negado à criança e a ênfase no educar 
trouxe o oposto do que tínhamos anteriormente em relação ao cuidar. Tais situações se 
apresentaram ao professor que teve de resolvê-las, praticamente, sozinho. Este, então, 
precisou encontrar outros caminhos para “driblar” as dificuldades e para atribuir novos 
sentidos a sua atividade. 

Assim sendo, o estudo do sentido que os professores da rede pública atribuem à EI 
nos remete à compreensão de vários elementos na relação desses professores com o saber 
cuidar e educar crianças. Esses elementos dizem respeito, principalmente, à mobilização e aos 
saberes que são necessários ao desenvolvimento da função docente nessa área. Nesta direção, 
estudar os sentidos atribuídos por um sujeito a um determinado saber ou atividade implica, 
segundo Bernard Charlot (2000), compreender como se constrói a relação com o saber desse 
sujeito, ou seja, implica estudar o próprio sujeito inserido em uma teia de relações e de 
saberes, já que estar mobilizado, segundo Charlot (2000), significa, portanto, estar carregado 
de móbeis, de “boas razões” para a realização da atividade docente, as quais precisam ser 
conhecidas e analisadas. 

Quanto aos saberes que orientam a atividade docente, o pesquisador canadense 
Maurice Tardif (2000) afirma que os professores são sujeitos do conhecimento. Desse modo, 
eles constroem seus saberes nas relações estabelecidas com o outro, com o mundo e consigo 
mesmo. Ou seja, os saberes dos professores não são apenas adquiridos em cursos de 
formação, mas na sua prática diária, na sua relação com o ensinar. Tal prática, segundo esse 
mesmo autor, configura-se como um espaço de produção, transformação e mobilização de 
saberes, e não só um âmbito de aplicação de teorias já sistematizadas. Dessa maneira, com 
base também nas idéias de Charlot (2000) sobre uma sociologia do sujeito, poderíamos dizer 
que a relação com o saber dos professores está vinculada as suas experiências de vida, assim 
como a uma atividade intelectual mobilizada a partir de um desejo, de um sentido. 

Com efeito, o sentido existe para alguém que é um sujeito e está vinculado à teia de 
desejos que circunda esse sujeito. Segundo Charlot (2000, p. 56), “faz sentido para o 
indivíduo algo que acontece e que tem relações com outras coisas de sua vida, coisas que já 
pensou, questões que ele já se propôs”. Dessa maneira, o sentido é produzido por 
estabelecimento de relações, dentro de um sistema, ou seja, relações com o mundo, com os 
outros e consigo mesmo. 

É preciso, pois, considerar também com Vygotsky (2000) que o sentido se diferencia 
do significado, já que ele é capaz de se modificar de acordo com o contexto em que está 
inserido, além de estar vinculado com a história de vida de cada indivíduo. Segundo esse 
autor russo, “o significado permanece estável ao longo de todas as alterações do sentido” (p. 
181). Assim, o significado é mais genérico, enquanto o sentido é mais individual e, tal como 
nos diz Charlot (2000), pode variar ou até mesmo deixar de existir diante das vivências e 
experiências do sujeito. Com efeito, o sentido se configura, segundo o pesquisador francês, 



 
 

 

como um valor que alguém, necessariamente um sujeito, atribui a algo com o qual se 
relaciona em um dado contexto. 

Portanto, é a partir do cenário acima descrito e das observações de Charlot em 
relação ao sentido que um sujeito atribui a determinado objeto que o presente trabalho se 
centrou na compreensão dos sentidos que o professor da rede pública de Assu/RN atribui a EI, 
focalizando as situações complexas que ele tem vivenciado em sua atividade. Em nosso caso, 
o sentido é entendido como a importância ou o valor que os professores conferem à atividade 
de cuidar e educar crianças menores de seis anos. Isto se justifica porque eles vivenciam, 
cotidianamente, situações complexas por meio das quais é possível compreender o que os 
mobiliza a continuarem nessa atividade junto às crianças. 

 

Metodologia 

Tendo nossa pesquisa um caráter etnográfico, focalizamos as experiências dos 
indivíduos que participam do cotidiano de uma escola de EI. Para a efetivação desse 
propósito, locamos o nosso estudo no Centro de Educação Infantil de Assu (CEIA)1, situado 
na cidade do Assú, a 246 km de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Os sujeitos 
da pesquisa foram as nove professoras de EI que atuam naquele centro e que assumem turmas 
de crianças com idade entre dois anos e meio e seis anos. Desta maneira, o motivo principal 
para a escolha desse local foi a concentração de todas essas turmas num mesmo espaço 
escolar. 

Como opção metodológica de construção dos dados foi adotada a técnica da 
observação participante. Assim, as primeiras visitas ao CEIA foram marcadas por um 
sentimento de tensão e de ansiedade, tanto por parte da pesquisadora-bolsista como também 
das professoras-pesquisadas. Afinal, ambas estávamos frente a frente com o novo. Nesse 
sentido, a fim de ganharmos a confiança das professoras da escola, procuramos explicar a 
importância da sua participação em nosso estudo, assim como também nos posicionarmos, no 
primeiro momento, apenas como observadora, tendo como objetivo aprender com elas sobre o 
trabalho com as crianças e não de julgar suas falhas ou dificuldades no exercício dessa 
função. 

Esse momento foi importante para a pesquisa porque, como diz André (2002), o 
contato inicial do pesquisador e dos pesquisados, nessa abordagem metodológica, é direto e 
prolongado. Portanto, foi necessário que houvesse um clima cooperativo e harmônico entre 
ambos. Após esse primeiro momento, passamos a visitar constantemente a escola com intuito 
de observar as relações entre as professoras e as crianças e entre si mesmas. Queríamos nos 
tornar uma presença confiável para as professoras para que, posteriormente, elas se sentissem 
à vontade durante a construção dos dados. 

Participamos ainda de várias atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, 
tentando sempre desmistificar a visão das professoras em relação a nossa condição de 
pesquisadora. Em outras palavras, gostaríamos de que elas não pensassem que seríamos 
alguém que estava ali para apontar seus erros no trabalho com as crianças. Apesar disso, as 
professoras ainda pareciam um pouco incomodadas com a nossa presença, mas com o passar 
do tempo essa dificuldade acabou sendo vencida. 

No decorrer das observações, e devido a elas, obtivemos uma grande quantidade de 
dados descritivos, o que nos permitiu, como diz André (2002 p. 38), “estruturar o quadro 

                                                 
1 Nome fictício dado a uma escola que abriga, no mesmo espaço, além do ensino fundamental, do ensino médio 
e da educação para jovens e adultos, nove turmas de EI. 



 
 

 

configurativo da realidade estudada para que posteriormente [pudéssemos] fazer as análises e 
interpretações” necessárias. A partir das observações feitas, optamos agora pelos dois 
instrumentos que foram utilizados para a geração dos dados: o balanço do saber e a entrevista 
semi-estruturada. 

A técnica do balanço do saber consiste em uma produção de texto a ser realizada 
pelos sujeitos com base em um enunciado que é elaborado pelo próprio pesquisador, de 
acordo com seu objeto de estudo. Assim, procuramos elaborar uma situação imaginária que 
fosse instigante para as professoras e que elas respondessem a partir do que aprenderam ou 
ainda estavam aprendendo no seu cotidiano. Conforme podemos observar subseqüentemente, 
nosso balanço do saber teve o seguinte enunciado:  

Imagine que no seu trabalho, você está recebendo a visita de uma estagiária do curso 
de Pedagogia. Ela está preste a se formar, mas não se considera preparada para 
assumir uma sala de aula de crianças de Educação Infantil. O que você diria para 
ela? O que ela precisa para ser uma professora de Educação Infantil? Como você a 
ensinaria a ser professora de crianças? O que a motivará a ir todos os dias para a 
escola? Como ela irá aprender a ser professora da Educação Infantil? Por quê? 
Como deve cuidar e educar as crianças? Por quê? 

O objetivo dessa técnica foi proporcionar uma oportunidade de as professoras 
pensarem sobre suas práticas, sobre o que seria importante ensinar de sua atividade a uma 
iniciante na docência de crianças menores de seis anos, ao mesmo tempo em que as faria 
pensar sobre onde buscar o saber necessário ao desenvolvimento desse trabalho. Alem disso, 
buscamos entender o quê e o como as professoras da EI devem fazer ao cuidar e educar as 
crianças, explicitando igualmente o sentido dessas escolhas. 

Quanto à entrevista, optamos por ser semi-estruturada, apesar das perguntas terem 
sido anteriormente organizadas. Elas foram se construindo no decorrer da conversa com as 
professoras e assim procuramos conhecer, por meio do referido instrumento metodológico, as 
experiências das professoras. Para isso, tomamos como base os temas da entrada na docência 
como profissão, da construção dos saberes no enfretamento das dificuldades cotidianas e do 
sentido que elas davam para tudo isso. 

Após construirmos o roteiro da entrevista, o desafio agora era realizá-la, devido ao 
grande volume de trabalho das professoras. Numa conversa com elas, decidimos realizar as 
entrevistas em um outro horário que não fosse o seu horário de trabalho na escola. 
Inicialmente, a conversa corria de modo informal para enfraquecer a tensão provocada pela 
situação de entrevista. Desse modo, elas iam percebendo que eram questões do seu dia-a-dia e 
que podiam falar abertamente. 

Após as entrevistas, foi solicitado que elas escolhessem um nome de sua preferência 
para que suas falas fossem identificadas com esse nome, preservando assim o sigilo em 
relação a sua identidade. Os nomes escolhidos pelos sujeitos foram: Glaucia, Ramira, Luiza, 
Sabrina, Margarida, Estrela, Isabel, Beatriz e Paula. 

A transcrição dessas entrevistas se fez cotidianamente e, posteriormente, foi 
empreendida uma leitura atenta da fala das professoras já transcritas. Essa atividade foi 
realizada intercalando-se sempre com a escuta da gravação da entrevista. Passamos, então, a 
fazer associações das informações obtidas nas entrevistas com o restante do material 
produzido, através do balanço do saber e das anotações feitas durante as observações. 

Assim sendo, as discussões e os resultados que foram obtidos após a análise desse 
material serão apresentados na próxima seção. 

 



 
 

 

Resultados e Discussões 

Após um intenso estudo dos dados obtidos por meio das observações, das entrevistas 
e do balanço do saber, identificamos alguns dos sentidos que as professoras do CEIA nos 
apresentaram como sendo aqueles que elas atribuem à EI, ou seja, a essa atividade que 
cotidianamente vivenciam. 

Suprimento de carências 

Diante de condições desfavoráveis de vida, as crianças que freqüentam o CEIA, na 
sua maioria, são carentes e vivem com enormes dificuldades, as quais são desencadeadas, em 
grande parte, pela escassez de recursos financeiros em suas famílias. Como também convivem 
em um ambiente familiar por vezes “desestruturado”, e que negligencia muitos de seus 
deveres, o cuidado com esses meninos e meninas dentro da família torna-se insatisfatório. Em 
conseqüência, tal situação acarreta uma série de necessidades no que concerne a aspectos 
sociais, intelectuais e principalmente afetivos. Assim, as professoras acreditam que estar na EI 
infantil significa para elas um momento de suprir essas carências, principalmente no que diz 
respeito à afetividade. 

Bom, uma professora do ensino infantil ela tem que ser... muito amorosa! Entendeu? 
Porque se ela não tiver amor, eu... não dá não, viu? Tem que ter muito amor a essas 
crianças. Tem que ser um outro anjinho, um “guarda-costinha” das crianças. ...tem 
de cuidar delas, e dar aquele amor que ela está necessitando e que os pais não deram 
... porque elas são carentes! (professora Luzia). 

Como podemos observar, a fala da professora Luiza é importante para 
compreendermos a seriedade que essa professora atribui à atividade que desempenha. Nesse 
sentido, e diante da situação de carência afetiva das crianças, ela acredita que a EI é o espaço 
adequado para o desenvolvimento de algumas atividades e atitudes que têm como foco 
minimizar tais carências. Por esta razão, ela é a pessoa capaz de suprir, pelo menos 
momentaneamente, essas necessidades que são advindas especialmente da falta de carinho 
dos pais em relação aos filhos. 

Essa idéia é reforçada na fala da professora Gláucia: 
Em primeiro lugar, a criança tem necessidade de afeto... de carinho... de ser ouvida. 
Muitas vezes, os pais não ouvem... a mãe diz:- Ah! Não posso agora. Ah! não tenho 
tempo. Estou vendo novela! (professora Gláucia). 

Assim, o trabalho com as crianças, para Gláucia, possui um grande valor, já que ela 
se sente satisfeita com a oportunidade de amenizar a falta de atenção existente no âmbito 
familiar. Certamente, o que a motiva a permanecer na EI é o mesmo desejo que move a 
professora Paula, ou seja, o de fazer a diferença na vida desses meninos e meninas e de sentir 
prazer com isso. 

Nós professores somos mediadores,... né? A gente tá ali pra resolver a vidinha das 
crianças... A gente precisa dar carinho, porque, às vezes, tem criança carente, e aí 
elas se apegam! Se for uma professora que goste de dar carinho, elas se apegam! E 
eu goste dessas coisas, assim: dar carinho, atenção, né? Eles adoram e eu também! 
(professora Paula). 

No entanto, é preciso sempre considerar a relação entre o sentido que as referidas 
professoras atribuem a EI e as condições em que se encontram as crianças atendidas pelo 
CEIA. 

Se há um contexto de necessidades e carências afetivas, as professoras acreditam que 
seu trabalho deva primeiramente preencher os vazios deixados pela família no que concerne, 
principalmente, às necessidades afetivas para depois pensar em alfabetizá-las, por exemplo. 
Assim, já que o sentido pode variar diante das diversas experiências vividas pelo sujeito, 



 
 

 

como nos diz Charlot (2000), talvez essas mesmas professoras compreendessem a atividade 
de cuidar e educar as crianças de uma outra maneira, caso o contexto no qual elas estão 
inseridas fosse modificado. 

Todavia, vale salientar que, como o contexto, enquanto espaço de convivência, não é 
algo permanente e nem se apresenta para os sujeitos da mesma maneira, podemos perceber 
outros sentidos que as demais professoras do CEIA constroem em relação à EI. 

Preparação para o ensino fundamental 

Entre as professoras, há também um outro sentido para a EI que não é somente um 
espaço para o suprimento de carências. Algumas delas acreditam que as atividades 
desempenhadas na instituição devem privilegiar a aprendizagem da leitura e da escrita para 
que as crianças possam chegar bem preparadas no ensino fundamental. 

Os alunos deveriam aprender... assim o básico, né? O básico eu acho assim é 
conhecer as letras, fazer o NOME. é ... CONTAR, certo? o que a gente faz no 
planejamento! Porque eu acho que isso serve assim... pra quando eles chegarem no 
ensino fundamental pelo menos já sabem o início... o básico. E aí, num vão ter muita 
dificuldade quando eles forem pra primeira série, pro ensino fundamental... num vão 
ter tanta dificuldade (professora Sabrina). 

Isto quer dizer que as crianças precisam estar “bem instruídas” para acompanhar 
satisfatoriamente essa etapa da educação que se dá subseqüentemente à EI. Assim sendo, a 
professora nos diz que as crianças precisam estar aptas para o ingresso no ensino fundamental 
e evidencia o sentido que ela atribui à EI, ou seja, o que a motiva para atuar nessa etapa da 
educação básica. Em outros termos, ela considera que sua atividade se configura como uma 
prática por meio da qual ajudará a criança a aprender o básico, isto é, alfabetizá-la. 

Alfabetizar vai de acordo com a cabeça de cada criança, porque tem crianças que é 
mais fácil, “pega” mais fácil! E tem crianças que a gente tem muito trabalho e num 
consegue chegar ao objetivo que a gente quer! Por isso, ... alfabetizar é muito difícil! 
É muito difícil de entrar as coisas... não sei se é porque ela tem problema em casa, e 
quando chega na sala de aula ela fica muito agitada, num quer prestar atenção, só 
quer tá brincando! (professora Beatriz). 

Como poderemos inferir, o que motiva essa outra professora a estar na EI é o seu 
desejo e o desafio de ver suas crianças aprenderem a ler, escrever e contar. Por isso, ela sente 
que seu trabalho é importante, já que promove as condições necessárias para que as crianças 
se desenvolvam e, por conseqüência, não encontrem dificuldades no ensino fundamental. 

Portanto, o sentido que Sabrina e Beatriz conferem à atividade que desempenham 
nos remete a uma importante reflexão no que concerne à compreensão acerca do papel das 
instituições de EI.  Em alguns casos, essa compreensão aponta para a creche e principalmente 
a pré-escola como um espaço de antecipação da vida escolar. Dessa maneira, é preciso 
considerar que esse entendimento está pressupondo uma idéia de criança moldada e 
controlada em razão de sua escolarização, o que pode estar evidenciando ainda a negligência 
das muitas especificidades da infância e o treinamento obsessivo para uma alfabetização 
precoce. 

Formação social e moral da criança 

As professoras entendem ainda que a atividade de cuidar e educar crianças tem como 
objetivo a preparação para a vida em sociedade, ou melhor, para a aprendizagem do como ela 
deve se comportar em suas relações sociais, de acordo com determinados preceitos morais. É 
nesse sentido que a professora Margarida nos diz: 

Devemos prepará-los pra que eles se tornem pessoas boas dentro da sociedade 
porque esse mundo velho é muito cheio de desigualdades... discriminação e as mães 



 
 

 

tão perdendo muitos filhos pras drogas...pra prostituição, pra muitas coisas! E eu 
penso, assim, ... que elas sejam... através do estudo e da ajuda da mãe e da escola.... 
pessoas melhores no mundo, no futuro... porque eles são... os futuros profissionais 
de amanhã.... que eles tenham assim sucesso... encontrem esse sucesso dentro da 
escola.... na educação (professora Margarida). 

Diante da fala de Margarida, é possível perceber que a EI, para essa professora, é 
importante, pois oferece à criança a chance de melhorar futuramente sua vida. Nesse sentido, 
o que a motiva a continuar como professora das crianças é o fato de que ela pode contribuir 
nessa melhoria. Portanto, o seu desejo é que essas crianças ganhem na EI, e através do seu 
trabalho, boas condições para vencerem na vida, superando todas as dificuldades que 
eventualmente se apresente em seu caminho. 

A criança vem para a escola quando pequenininha pra ir já conhecendo o ambiente 
escolar, como ele é, certo? Para aprender a convivência com as outras crianças,... a 
dividir suas coisas... pra que a criança consiga, realmente, se situar no ambiente 
escolar. Essa é a minha opinião. (Sabrina). 

As professoras parecem influenciadas por uma visão romântica do seu trabalho e da 
educação, ressaltando a função transformadora da escola. Porém, o que constatamos é que, na 
maioria das vezes, a educação não tem realizado esse papel, ainda que as professoras se 
satisfaçam e até sintam prazer com essa tentativa. 

Preparar a criança para a vida (aprender a defender-se) 
A EI é entendida, aqui, como um espaço de preparação para vida. Não somente no 

sentido de socialização, como vínhamos discutindo, mas também como um lugar onde se 
orienta as crianças para que essas possam se defender dos perigos presentes na sociedade. 
Dessa maneira, a professora Isabel nos diz: 

A escola deve preparar pra vida, né? Bom, como no caso que houve agora... da 
morte dessa criança! Do rapaz que matou essa criança! Dois dias antes, eu tinha 
feito com eles uma leitura sobre... “eu estou sozinho”... um negócio assim! Então, eu 
li pra eles essa... esse texto. Um texto muito bom que falava de crianças sozinhas, 
é... que preparava essas crianças pra não... pra que elas não seguissem pessoas 
estranhas... pra que elas não se sentissem amedrontadas no momento em que 
estavam em casa, pra que não abrissem a porta pra estranhos... esse tipo de coisa! 
Então, com dois dias, aconteceu a morte, exatamente, é.. mais ou menos tudo o que 
eu conversei com eles. E se essa criança tivesse ouvido isso, ele não tinha seguido o 
rapaz que matou. Eu acho assim! Então, a isso eu chamo preparar pra vida lá fora 
(professora Isabel). 

Por meio dessa fala, a professora Isabel nos diz que a morte de uma criança poderia 
ter sido evitada se ela tivesse participado de sua aula e escutado suas orientações. Assim 
sendo, estar na EI, para essa professora, significa muito mais que a aprender a ler, escrever e 
contar. Para Isabel, é uma oportunidade que as crianças têm de conhecer e refletir sobre os 
perigos do mundo e aprender a se defender deles. Diante disso, podemos afirmar que o que 
motiva a professora em sua atividade é poder desempenhar um importante papel social por 
meio do qual ela orienta e ajuda a proteger a vida das inocentes crianças no que diz respeito 
aos perigos existentes do lado de fora da escola. 

 

Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo compreender os sentidos que o professor da 
rede pública de Assú/RN atribui à EI, focalizando as situações complexas que ele tem 
vivenciado em sua atividade. Diante do que expusemos e discutimos, acima, vamos agora, 



 
 

 

então, registrar algumas considerações finais sobre o assunto sem, necessariamente, 
considerá-las conclusivas. 

Os sentidos atribuídos à EI são processos bastante diversificados, os quais sinalizam 
que a função do professor é compreendida pela maioria como algo que depende, 
fundamentalmente, de sua aproximação com a criança, expressa pela afetividade entre ambos 
como uma forma de compensar e suprir carências familiares. Para as demais professoras, o 
cuidar e educar implica paralelamente uma postura ativa do professor na instrução escolar da 
infância, a sua socialização e preparação para a vida escolar futura, bem como a 
aprendizagem da autodefesa em situações de perigo e imprevistas da vida fora dos muros da 
escola. 

Concluímos, desse modo, que o sentido que as professoras atribuem à função que 
desempenham está ligado às experiências que vivenciam dentro de um determinado contexto 
social, a partir do qual elas se mobilizam para desempenhá-la da maneira mais eficaz e 
prazerosa possível. 
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Resumo 
 

Esse trabalho procede do plano de estudo desenvolvido como parte da investigação 
“Memórias de leituras de pós-graduandos: textos e contextos na constituição de leitores” 
(SAMPAIO, 2007), financiada pelo PIBIC/CNPq, para a qual foram utilizados como 
instrumentais as memórias de leitura dos pós-graduandos, organizadas em Banco de Dados. 
Para a fundamentação teórica, ancora-se em Marcuschi (2008), Koch e Elias (2007), 
Halbwachs, (2006), Damásio (2000), além dos PCNs de Língua Portuguesa (1997) como 
referenciais, dentre outros. Com o objetivo de compreender o papel dos textos (gêneros) e 
contextos (formais e informais) que influenciaram a qualificação de leitores literários, 
mapeou-se os gêneros textuais privilegiados pelos pós-graduandos, com base na formação, 
verificando-se, portanto, as formas de acesso, o perfil de leitores e dos gêneros textuais 
utilizados. Como resultado, constatou-se que os eventos de leitura ocorrem na escola, em 
cumprimento as exigências escolares, caracterizando-se como atividade não propulsora do 
gosto, ficando a cargo da família e de outros espaços, o incentivo de ler. Do que se conclui 
que a inserção dos pós-graduandos no mundo da leitura não se constituiu prazer, apesar dos 
mesmos reconhecerem a contribuição advinda da escola para suas práticas profissionais.  
 

Palavras-chave: Leitura; memórias e formação de leitores.  
 

Introdução 
 

   Este trabalho é resultado das atividades desenvolvidas como bolsista do Programa 
Institucional da Iniciação Científica PIBIC/CNPq da pesquisa sob o título: “Memória de 
leituras de pós-graduandos: textos e contextos na constituição de leitores”, (SAMPAIO, 
2007-2008), desenvolvida no Departamento de Educação, através do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). Com o objetivo de 
investigar o papel dos diversos textos e contextos na constituição de leitores, ancorou-se 
teoricamente para a discussão do conceito de memória autobiográfica nos estudos de Damásio 
(2000); apóia-se em Marcuschi (2008) para abordagem dos gêneros textuais e para a 
concepção de leitura, toma-se por base Koch e Elias (2007).  

Com base nas produções dos alunos da pós-graduação em Letras, o universo da pesquisa 
compreende quatro turmas de Especialização (egressos de 2005 e 2006), do Departamento de 
Letras, de modo que os registros utilizados nessa pesquisa foram coletados dos alunos 
matriculados no Curso de Especialização em Lingüística Aplicada, Língua Inglesa, Literatura 
e Estudos Culturais e Literatura Infanto-Juvenil.  

As produções dos sujeitos, que se constituíram objeto dessa investigação resultaram das 
aulas da disciplina “Literatura e Ensino”, envolvendo as quatro turmas e ministrados pela



 

 

professora coordenadora dessa pesquisa, no referido Curso de Especialização (2006 e 2007), 
cujos dados foram organizados pelo bolsista1 em Banco de Dados.  

Parte-se do princípio de que o processo de formação do leitor ocorre em todos os 
espaços formais e informais, para tanto, delineou-se como objetivo desse texto apresentar os 
resultados da referida pesquisa, que analisou através das memórias de leitura dos pós-
graduandos, o papel dos textos e contextos na  formação de leitores literários, os gêneros 
privilegiados para a leitura, tendo como variável o acesso dos sujeitos às políticas públicas de 
leitura na região do Alto Oeste potiguar. Para fins desse estudo, organizou-se o trabalho com 
as seguintes partes: introdução, metodologia, resultados e a conclusão. 
 

Metodologia 
 

1. O acercamento do objeto de estudo 
 

O homem inicia desde muito cedo no mundo da leitura, em sua primeira fase de 
aprendizagem, já consegue lê a realidade em sua volta, como afirma Freire (1987, p. 22) “[...] 
a leitura de mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. O que significa que muito antes da aquisição e apropriação da palavra, o 
indivíduo já trás consigo, conhecimentos de sua vivência em sociedade, introduzindo-se no 
mundo da linguagem oral e, em seguida, no da escrita, num processo de interação. É nesse 
aspecto que a concepção de leitura, aqui, adotada tem como foco a interação autor-texto-
leitor, entendendo-se a leitura como “atividade interativa altamente complexa de produção de 
sentidos” (KOCH; ELIAS,  2007,  p. 11).  

Sendo o leitor eminentemente seletivo, a ponto de que só permanece na memória aquilo 
que tem significado (SMITH, 1991) é que se discute, nessa seção, o conceito de memória, 
pois é na memória que se armazena as informações e impressões das leituras e de 
acontecimentos que se passam na vida dos sujeitos. É nela que se guardam as recordações que 
permanecem vivas em determinada parte do cérebro. Por algum tempo ficam guardadas até 
que alguém  faça lembrar um acontecimento e esse remete voltar à memória outra vez.  

Isso porque nunca se está só, uma vez que as lembranças, segundo Halbwachs (2006, p. 
30) “[...] permanecem coletivas e são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 
que somente os sujeitos envolvidos e objetos sejam somente vistos por este”. Para esse autor 
há três tipos distintos de memórias: a memória histórica, aquela que é vista como 
reconstrução do presente da vida social e projetada sobre o passado reinventado; tem-se a 
memória coletiva que trata de recompor o passado, quando somos acionados por algum 
acontecimento e a memória individual que não existe por si só, uma vez que os 
acontecimentos individuais são resultantes das relações com outros grupos. 

Quando se é solicitado a lembrar de acontecimentos do passado, pertencentes à 
memória, recorre-se a uma consciência ampliada, entendida por Damásio (2000, p. 163) 
como aquela que permite relatar e descrever autobiografias. O processamento de armazenar 
acontecimentos está diretamente ligado à memória central, pois conforme esse autor “a 
consciência central focaliza e intensifica a atenção e a memória operacional favorece o 
estabelecimento de memórias” (DAMÁSIO, 2000, p. 165). No que tange a memória 
autobiográfica esta se caracteriza pelo registro organizado de experiências passadas pelos 
sujeitos, servindo de ligação aos fatos corridos.  

Para Damásio: “o self autobiográfico é um processo de ativação e exibição de 
coordenadas de memória pessoais, baseado em uma rede múltiplos sítios. [...] Finalmente são 
conservadas no decorrer do tempo pela memória operacional” (DAMASIO, 2000, p. 284). 

                                                 
1  Francisco Alexlânio Alves Maia, participou da pesquisa como bolsista de iniciação científica no período de 

agosto de 2007 a abril de 2008, de modo que a partir de maio de 2008 assumiu a autora desse trabalho como 
nova bolsista, passando a ter contato com a pesquisa já em fase de análise de dados e da construção desse 
trabalho.   



 

Desse enunciado, destaca-se o processo de ativação de memórias pessoais, através do 
acionamento do sellf autobiográfico, pois quando se ouve um relato de uma outra pessoa,  vê-
se naquela situação, volta-se um pouco ao passado, resgatando-se na memória acontecimentos 
que parece em comum, isso porque existem muitos pontos de contato entre uma e outra. 
Nessa perspectiva, os pós-graduandos tiveram que voltar no tempo e resgatar em sua 
memória, os eventos de leitura em todo o seu percurso de vida, contando talvez com a ajuda 
de outras pessoas como forma de não esquecer o registro desses acontecimentos.  

Sendo a leitura presente em diferentes espaços, escolares e não escolares, aqui, 
entendidos também como mediadores e formadores de leitores é que  na condição de 
professora da disciplina “Literatura e Ensino”, ministrada em turmas de Especialização em 
Educação e Letras, mais especificamente nos Cursos de Especialização em “Lingüística 
Aplicada”, “Literatura e Estudos Culturais”, “Língua Inglesa” e “Literatura Infanto-juvenil”, é 
que a professora coordenadora da pesquisa desenvolveu reflexões sobre o texto, mais 
especificamente, o literário e o seu ensino. Para isso, dentre as atividades desenvolvidas da 
disciplina citada, solicitou-se aos pós-graduandos a leitura de “livro: um encontro com Lygia 
Bojunga” (1995), no qual a autora aborda sua trajetória como leitora. Após a discussão do 
texto, encaminhou-se a socialização das memórias de leituras dos pós-graduandos, de modo 
que cada um deles ia abordando o papel da família, da escola, da comunidade e de outros 
espaços, na tarefa de torná-los ou não leitores, em confronto com o texto lido. Para a 
produção oral, sugeriu-se aos pós-graduandos os registros escritos de suas memórias e dessa 
atividade, originou-se várias produções escritas, devidamente, autorizadas pelos pós-
graduandos a se tornarem objeto dessa investigação. 
 

2. A organização do Banco de Dados 
 

O Banco de Dados da pesquisa envolveu textos de quatro turmas de pós-graduação 
(Especialização) do Departamento de Letras CAMEAM/UERN, coletado de alunos que 
iniciaram o Curso de Especialização, respectivamente, nos anos de 2005 e 2006, assim 
distribuídos: a) da turma 2005 foram coletados quarenta (46) textos, sendo dezesseis (16) 
textos do Curso de Especialização em Língua Inglesa – CELI; treze (13) textos do Curso de 
Especialização em Lingüística Aplicada – CELA; dezessete (17) textos do Curso de 
Especialização em Literatura e Estudos Culturais – CELEC. B) da turma 2006 foram 
coletados quarenta e cinco (41) textos, sendo sete (07) textos do curso de especialização em 
Língua Inglesa – CELI; dez (10) textos do curso de especialização em Lingüística Aplicada – 
CELA; sete (07) textos do Curso de Especialização em Literatura e Estudos Culturais – 
CELEC; e dezessete (17) textos do Curso de Especialização em Literatura Infanto-Juvenil – 
CELIJ, conforme mencionado no projeto de pesquisa (SAMPAIO, 2007).  

As produções dos pós-graduandos foram consideradas instrumentos essenciais para o 
andamento da pesquisa, os quais foram entregues, pessoalmente, a professora da disciplina e 
outros foram enviados para a mesma via e-mail, de modo que, fez-se necessário imprimir todo 
o material e constituir o Banco de Dados. Por questões éticas, os nomes dos sujeitos foram 
categorizados em siglas das iniciais, de modo a não identificá-los.  

Mediante Banco de Dados, a análise foi desenvolvida, através de metodologia da 
pesquisa qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Para esses autores, este tipo de pesquisa 
apresenta como característica a forma de melhor compreender o comportamento e as 
experiências humanas, bem como o processo pelo quais as pessoas constroem diferentes 
significados, tentando descrever em que consistem esses mesmos significados. Para tanto, 
utilizaram-se as técnicas de pesquisa documental, objetivando interpretar os dados à luz do 
referencial teórico adotado. Assim sendo, o foco de atenção da pesquisa qualitativa não está 
em fatos, mas nos processos por meio dos quais os investigados constroem o sentido.  

O desenvolvimento da pesquisa obedeceu às cinco etapas previstas, quais sejam: a) 
fundamentação teórica; b) análise documental - elaboração das listas dos pós-graduandos e 



 

identificação dos mesmos por níveis de formação/atuação; c) categorização dos dados, com 
base na leitura das memórias (relatos); d) análise e interpretação; e) divulgação dos resultados 
em eventos da área. 

 

Resultados e discussão 
 

 Para a análise, os dados da pesquisa foram, inicialmente, organizados em quadros 
demonstrativos e gráficos, ressaltando-se alguns aspectos quantitativos pertinentes para 
demonstração dos resultados. Resultante do método de investigação indutivo, inicialmente, 
focalizou-se qualitativamente os dados tabulados para análise e interpretação do problema 
investigado, apoiando-se para a análise final nas seguintes categorias: a) eventos de leitura; b) 
as formas de acesso; c) os gêneros privilegiados pelos leitores; d) o papel dos contextos 
formais e informais; e) a (não) identificação de políticas públicas; f) caracterização do perfil 
de leitores.  

 

a) Eventos de leitura 
 

Os dados analisados apontaram para as leituras escolares como predominantes na vida 
dos sujeitos, ficando em segundo plano as leituras realizadas por prazer pelos pós-graduandos. 
Isso porque a maioria dos eventos de leitura na vida dos sujeitos ocorre via escola, como 
demonstrado no gráfico que segue: 
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Gráfico 1: Eventos de leitura  
 

Na análise e interpretação dos dados, vê-se que há um paradoxo acerca da relação entre 
escola e família no que concerne ao incentivo ao gosto/aquisição, como evidenciado em 
vários relatos, como o exemplo a seguir: “em relação à leitura nessa fase da minha vida 
(infância), nunca fui incentivada pelos meus pais, embora presenciasse contação de histórias, 
nunca recebi  livros de presente, mas eles sempre me incentivaram para estudar” (LSNS). De 
acordo com esse relato a autora não registrou na memória nenhum gesto familiar que no seu 
entendimento demonstrasse esse incentivo.  

Outros eventos de leitura foram mencionados pelos pós-graduandos, como por exemplo, 
as leituras espontâneas, as formativas e/ou acadêmicas, como nesse relato: “E ao entrar na 
universidade perdi um pouco do interesse pela literatura, já que tinha que ler mais por 
obrigação do que ler por prazer, mas ainda troco a televisão por um livro e uma leitura sem 
compromisso”. As leituras ocorridas em espaços como na biblioteca são também lembradas 
pelos sujeitos ao afirmar que: “somente a partir da 6ª série comecei a freqüentar a biblioteca 
municipal e me habituei a pegar livros todos os dias. Por várias vezes tentei começar a 
escrever meu próprio livro, mas desisti” (MCA). Outro leitor relembra: “[...] nessa Escolinha 
conheci o mundo da palavra e também o das histórias bíblicas. Ouvia cotidianamente as 
parábolas e diversas histórias sobre Jesus. Em casa, o livro que tinha contato era a Bíblia e se 
constituiu no meu livro de primeiras histórias desvendadas através da leitura da palavra” 
(APL). Este relato ilustra, ainda, outras leituras focalizadas pelos sujeitos como aquelas de 
caráter religioso (bíblicas), que são muito utilizadas pela escola. Pesquisa como a de 
Sampaio (2005) apontou que um dos gêneros privilegiados pelos professores são as fábulas e 



 

textos bíblicos, como forma de disciplinar os alunos, por meio da evocação da moral da 
história. 

 

b) As formas de acesso dos sujeitos à leitura 
 

O acesso à leitura pela maioria dos pós-graduandos foi através dos livros didáticos, 
confirmando que os principais eventos destes aconteceram mesmo no âmbito escolar, como 
ilustrado nesse gráfico:  
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 Gráfico 2: Formas de acesso à leitura 
 

Conforme relatado pelos próprios sujeitos, identificados como provenientes de famílias 
humildes, que não dispunham de recursos financeiros para a aquisição de livros, como dito: 
“minha família era humilde, não possuíam livros e nem podia comprar livros” (MMFQ). É 
nessa realidade que os leitores se incluem na condição de leitores de LD, uma vez que o 
acesso aos livros, geralmente, ocorreu com esses sujeitos, constituindo-se em dos poucos 
contatos que tiveram com os livros. Assim sendo, os livros didáticos exerceram, quase com 
exclusividade, únicos instrumentos de acesso à leitura dos sujeitos. Algumas outras formas de 
acesso foram apontadas pelos pós-graduandos, uma delas foi  através de presente de livros 
recebido dos pais, via empréstimo, em casa de familiares, dentre outros, o que vem 
demonstrar o estímulo dado pela família. Outra forma de acesso era através de visitas à 
biblioteca, conforme exemplificado nesse relato: [...] embora na época em que eu fazia o 
Ensino Fundamental e Médio não tinha incentivo pela leitura [...] Nem por esse motivo eu 
deixava de consultar livros na biblioteca, ler gibis, livros de receitas (AML).  
 

c) Os gêneros privilegiados pelos leitores  
 

Para Marcuschi (2008, p. 154) “toda manifestação verbal se dá por meio de gêneros” e 
são eles inúmeros, daí a dificuldade de identificação e classificação. Com base nessa 
variedade de gêneros, buscou-se nos textos dos pós-graduandos o gênero por eles 
privilegiados para a leitura, constatando-se que na maioria das vezes são utilizados aqueles 
pertencentes ao domínio instrucional, utilizado em função do trabalho desenvolvido na escola, 
além dos textos acadêmicos da universidade. 

 O domínio discursivo ficcional, tais como, romance, histórias infantis ocupam segundo 
lugar nas leituras dos sujeitos. Outro gênero destacado se refere a aquelas leituras realizadas 
por lazer, através das histórias em quadrinhos, mostrando que a leitura ocorre em alguns 
momentos por prazer, via textos literários (literatura infantil, nacional e estrangeira); textos 
religiosos e de auto-ajuda também forma mencionados por parte dos sujeitos, de modo que a 
leitura dos gêneros jornalísticos e publicitários foi a menos citada pelos sujeitos. Esses dados 
vêm reforçar o trabalho que vem sendo desenvolvido, através do Projeto BALE2 (Biblioteca 
                                                 
2 SAMPAIO, M. Lúcia P. BALE – Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas: ação conjunta entre o 

BNB, o GEPPE e a comunidade pauferrense, 2007b. 



 

Ambulante e Literatura nas Escolas), sendo a maior preferência dos leitores pelos gêneros do 
domínio instrucional, ficando o ficcional, geralmente, como segunda alternativa. 

 

Domínio instrucional (acadêmico e educacional,
texto LD)

Gênero literario: Literatura infantil e universal,
poemas e prosa (romances)

Gêneros variados  

Religioso (bíblico, auto-ajuda) 

Jornalístico (jornais e revistas)

Comercial (publicidade)

Gráfico 3: Gêneros privilegiados  
 
d) Papel dos contextos formais e informais 
 

Quanto ao papel dos contextos formais, os pós-graduandos em sua grande maioria não 
destacaram em seu texto essa contribuição, mas conforme mostra gráfico abaixo, há destaque 
para a escola. Conforme demonstrado no gráfico, outro destaque dado à leitura foi para 
aquelas formativas ou acadêmicas, que ocorrem na universidade, conforme mencionado nesse 
depoimento: “Apesar das pessoas me acharem estudiosa eu só aprendi a ler mesmo na 
faculdade” (ACA). Essa afirmação representa a realidade da leitura, principalmente pelo fato 
desta ocorrer, quase que exclusivamente, em contexto escolar. 
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Gráfico 4: Papel dos contextos formais 
 

Com relação ao papel dos contextos informais, o gráfico aponta que a família 
desempenha um importante papel na constituição desses leitores, conforme o gráfico seguinte: 
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 Gráfico 5:  O papel dos contextos informais 
 
e) A (não) identificação de políticas públicas 
 

Os pós-graduandos demonstraram desconhecer as políticas públicas que favoreceram a 
formação destes como leitores, apenas um pequeno número afirma ser a biblioteca 
(escola/município), reconhecido como espaço que contribuiu nesse processo. O Livro 



 

Didático aparece como um dos suportes mais utilizados para a leitura, embora não tenha 
favorecido a formação desse gosto.  
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Gráfico 6: Identificação de políticas públicas 
 
f) A caracterização do perfil de leitores 
 

Nessa seção, discute-se o perfil de leitores dos pós-graduandos, o gráfico mostra que a 
leitura é realizada mais por compromisso do que por prazer, predominando entre esses 
leitores, a idéia de ler ser algo enfadonho. Confirmando dados anteriores, perfil do leitor 
evidenciado é daquele que busca a leitura instrumento de formação, ficando o leitor de textos 
literários/ficcionais, em segundo plano. Outros podem ser caracterizados por gostarem de 
diversos gêneros, não tendo uma preferência, sem esquecer dos leitores de livros de auto-
ajuda.  
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Gráfico 7: Caracterização do perfil dos leitores 
 

Reconhece-se que o texto de memórias como um gênero textual, constituiu-se num 
instrumental valioso que possibilitou aos pós-graduandos trazerem, para o tempo presente, as 
práticas de leituras internalizadas, rememoradas justamente por terem sido marcantes, nas 
trajetórias de formação deste como leitores. Com isso, acredita-se que o propósito desse 
estudo foi alcançado, uma vez que se conseguiu analisar nas memórias escritas, as 
experiências de leitura, vividas na família, no grupo social, na instituição escolar, na vida 
acadêmica de pós-graduandos dos cursos de Licenciatura das áreas de Letras. 
 

Conclusões 
 

Objetivando compreender o papel dos textos e contextos na formação leitora dos pós-
graduandos, revelou-se que: a) estes atribuem o fato de se constituírem leitores a suas 
famílias; b) as experiências de leitura vivenciadas na escola repercutem negativamente nas 
práticas de leitura dos mesmos; c) ainda encaram a leitura sem motivação, apenas em 
cumprimento das exigências acadêmicas; d) as repercussões negativas foram advindas da 
formação destes (com raras exceções quase todos são profissionais do ensino), por ter a escola 
como única responsável, que não tem conseguido contribuir na disseminação do gosto pela 
leitura; e) apesar dos esforços empreendidos pelas políticas governamentais/órgãos de 
fomento e incentivo à leitura/formação não têm beneficiado satisfatoriamente a região do Alto 



 

Oeste potiguar; f) os contextos institucionais/informais não contribuíram na qualificação 
destes como leitores, embora os tenham promovido na vida acadêmica; g) a inexistência de 
políticas públicas e/ou projetos sociais que contribuíram/am para a formação de leitores, 
reflete o atual retrato social refletido nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica, medidos com base na habilidade de leitura dos alunos; h) os resultados 
surpreenderam, em função do grupo selecionado, ter sido constituído por pós-
graduandos/Letras, o que sugere repensar as práticas de formação na escola e na universidade. 
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Resumo 
Esse trabalho compreende o diagnóstico feito na pesquisa “ A Política de Educação do 
Campo em municípios do Alto Oeste Potiguar: Ações e Desempenhos  entre os Atores 
Sociais”, financiada pelo PIBIC/CNPq, tendo com campo de investigação o município de São 
Miguel-RN. Essa pesquisa propõe investigar as ações entre os municípios no desempenho de 
uma política educacional do campo e os limites dos atores sociais em (re)dimencionar  essas 
políticas. Como resultados, identificamos um alto índice de exclusão de escolaridade como 
também  pouco conhecimento por parte dos professores sobre os fundamentos teóricos-
metodológicos da escola do campo. Do que se conclui que só uma educação pensada no e do 
campo, poderá ajudar os sujeitos na sua relação de pertença com o espaço em que vivem e a 
construir uma história digna, comprometida com a realidade do campo. 

Palavras-chave: Escola do campo; políticas públicas; atuação docente.  

 

Introdução 
Trataremos de descrever as atividades realizadas na pesquisa “A Política de 

Educação do Campo em Municípios do Alto-Oeste Potiguar: Ações e Desempenhos entre os 
atores sociais”, desenvolvida através do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd), do 
Departamento de Educação, do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maria, 
no período de julho de 2007 a agosto de 2008.  

Pensar uma Educação do Campo expressa a necessidade que homens e mulheres, 
submetidos a um modelo agrícola hegemônico excludente, insustentável e seletivo, dê conta 
da compreensão crítica dos mecanismos que o produzem e sustentam, assim como das 
possibilidades dos sujeitos produzirem mudanças nessa dinâmica.  Por isso, a luta é por uma 
educação no e do Campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o 
povo tem direito a uma educação resultante das reivindicações dos processos formativos, 
vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais (CALDART; 2004). 

Os sentimentos dos que vivem na e da terra recriam o sentimento de pertença e 
reconstroem suas identidades com a terra e sua comunidade, não excludentes, mas de 
afirmação dos sujeitos sociais a quem se destina1, não simplesmente, para os sujeitos.  Por 
isso, a luta por uma Educação do Campo reconhece “o povo do campo como sujeitos das 
ações e não apenas sujeitos às ações de educação, de desenvolvimento e assumem como sua 

                                                 
1  Camponeses, agricultores e extrativista (assentados, sem terra, ribeirinhos); trabalhadores(as) do campo 

(assalariados, meeiros etc); pescadores, quilombolas, indígenas, todos os povos da floresta.  



 

 

tarefa educativa específica a de ajudar às pessoas e às organizações sociais do campo para que 
se vejam e se construam como sujeitos, também de sua educação” (CALDART, 2004, p. 151-
152).  

A compreensão em torno da idéia da educação do campo não pode ser desvinculada 
da luta dos diferentes movimentos sociais e segmentos da população do campo, fator 
relevante que vem  consolidando e ajudando na construção da educação do campo vez que 
esta representa um importante gerador de políticas públicas para o homem e a mulher do 
campo. 

Desse modo, a participação política quando exercida e aliada aos movimentos 
sociais tem o poder de analisar, criticar e transformar a realidade numa dimensão ética e 
coletiva, tornando a educação para os povos que vivem no campo um direito público e 
subjetivo. Além de ser provocadora da busca de superação dos limites da realidade social em 
razão das condições de desigualdade, é um instrumento de luta pelo compromisso com a 
melhoria da qualidade de vida e construção de uma identidade coletiva dos sujeitos 
envolvidos. Segundo Dallari (1999) a participação em movimentos organizados pode ser, em 
determinadas ocasiões, o mais adequado e eficiente de mobilização popular em favor de certo 
objetivo político. O movimento tanto pode visar a defesa de situações já conquistadas como 
pode ser desenvolvido para que certas metas sejam atingidas. 

Dessa forma as próprias escolas do campo precisam assumir não só a concepção 
pedagógica especifica do campo, como também a formação política dos sujeitos do campo, o 
resgate da cidadania compreendendo a educação do campo enquanto direito e dever do 
estado. A educação do campo precisa assumir uma identidade de classe e uma 
intencionalidade política, para atuarem em prol de melhorias. 

Os dados que trazemos aqui, referem-se aos achados da pesquisa realizada com os 
professores das escolas do campo. O município de São Miguel está localizado no Estado Rio 
Grande do Norte, na região serrana do alto-oeste potiguar. Segundo o atual censo 
demográfico, o município tem uma população de 22.579 habitantes, com uma área territorial 
de 172 km² (IBGE; 2007).  

Nesta pesquisa é assegurado que o poder público deve assumir o diálogo como um 
dos mecanismos para desenvolver políticas educacionais concernentes à inclusão de todos os 
povos do campo ao ensino escolar, à proporção que pode contribuir no dimensionamento de 
mudanças sociais, econômicas e políticas necessárias à concretude da educação escolar em 
termos universais, mas se este assumir forma democrática e apresentar um projeto. Se assim 
proceder, poderá vir a ser, institucionalmente, o maior provedor, de uma educação com 
qualidade social para as escolas do campo. Daí o objetivo dessa pesquisa ter sido analisar os 
limites e as potencialidades que o poder local e as municipalidades possuem, ou não,  para 
garantir a efetiva priorização das políticas governamentais voltadas para a educação do 
campo. 
 
Metodologia 
 Caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, pautamo-nos na realização de 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica 
compreendeu os estudos de referências teóricas sobre a formação e caracterização da 
Educação do Campo, partindo-se da leitura orientada com organização de banco de dados, 
sistematização de informações críticas e elaborações de sínteses descritivas, por parte da 
equipe de pesquisadores(as). A pesquisa documental partiu do levantamento e sistematização 
de dados secundários: número de famílias, crianças, jovens, adultos e idosos; número de 
escolas e crianças e jovens matriculados; número de professores.  



 

 

 A pesquisa de campo, por sua vez,  foi realizada com a aplicação de 30 questionários 
dirigidos ao corpo docente, com o objetivo de traçar um diagnóstico sobre a realidade da 
educação do campo dos município a partir dos seguintes aspectos: formação e qualificação 
do(a) professor(a), condições de funcionamento das escolas do campo; organização do 
trabalho pedagógico; formação e atuação política do(a) docente; dificuldade que os 
professores(as) enfrentam na escola do campo; organização e funcionamento da gestão 
escolar;  percepção da família sobre a escola.  

 O tratamento dos dados e informações obtidas durante a investigação, partiu da análise 
de conteúdo dos documentos e das informações obtidas dos sujeitos pesquisados, articulando-
a com as seguintes categorias teóricas: poder local, políticas governamentais para a educação 
do campo e condições de acesso e atendimento das escolas do Campo.  

Resultados  e discussão 

 O estudo e tratamento da problemática do campo passam, necessariamente, pela 
reflexão da situação sócio-econômica da população que reside no meio rural e pelo impacto 
das propostas curriculares pensada no contexto das políticas educacionais federais e dos 
movimentos sociais. Entendemos que a Educação do Campo se constitui como um dos 
caminhos para a inclusão social e do desenvolvimento do setor rural, o que ocorrerá através 
de ações políticas que atendam efetivamente as necessidades reais dos/as sujeitos/as que 
vivem do e no campo. A educação do campo precisa ser uma educação específica e 
diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação no sentido amplo de 
processo de formação humana, que constrói referências culturais e políticas para a 
intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais 
plena e feliz (ARROYO, CALDART, MOLINA; 2004). 

  Tendo como universo de estudo, a análise das potencialidades que o poder local e as 
municipalidades possuem ou não para garantir a efetiva implementação de uma política de 
Educação do Campo, o recorte dado à pesquisa partiu da análise da situação educacional das 
escolas do campo, a partir das seguintes temáticas: formação e qualificação do(a) 
professor(a), condições de funcionamento das escolas do campo; organização do trabalho 
pedagógico; formação e atuação política do(a) docente; dificuldade que os professores(as) 
enfrentam na escola do campo; organização e funcionamento da gestão escolar;  percepção da 
família sobre a escola.   
O município tem oferecido o ensino fundamental regular (séries iniciais) variando entre ciclo 
e seriação em 29 escolas rurais, dentre as quais a minoria funciona como sala de aula 
multisseriada e com pouca quantidade de alunos/as em cada série. O Censo Escolar registrou 
em 2006, 4.294 matrículas no ensino fundamental e 461 na pré-escola da rede municipal, com 
201 docentes que atuam no ensino fundamental e 17 na pré-escola. Quanto aos 
estabelecimentos de ensino da rede municipal, há 36 escolas de ensino fundamental e 11 de 
pré-escola. (IBGE; 2006).  Destes  estabelecimentos de ensino, 44 escolas são rurais: 15 
(quinze) funcionam na modalidade creches e 29 na modalidade fundamental regular (series 
iniciais) e educação de jovens e adultos (EJA), variando entre ciclo e seriação. Dentre as 
escolas situadas na zona rural, a minoria funciona com sala de aula multisseriada, com pouca 
quantidade de alunos em cada turma, de acordo com a constatação realizada in loco.  
Os dados revelam que os professores/as das escolas rurais, têm uma formação significativa, 
sendo que dos 30 informantes 21 são graduados, e destes, 10 são especialistas. Destes 
últimos, 7 são formados em Pedagogia e especialistas em formação do Educador, cursos 
ofertados pelo Departamento de Educação, Campus Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CAMEAM/UERN). 
Embora constatemos uma significativa formação superior, os professores afirmam que pouco 



 

 

ou em quase nada o curso de graduação ou pós-graduação lato sensu contribui para a 
formação do educador do campo, vez que suas especificidades não são levadas em 
consideração.  

Com relação às séries que os docentes lecionam os dados apontam que a grande 
maioria, 13 informantes, trabalham em séries individuais, enquanto apenas 5 informantes 
trabalham com turmas multisseriadas. Não há uma compreensão do que seja multisseriação. 
Consideram apenas como turma multisseriada se lecionassem as quatro series, os que 
lecionam, ao mesmo tempo, duas ou três séries diferentes não consideram multisseriadas. As 
salas multisseriadas não são apontadas como problemas, e sim, a falta de preparação do 
professor para adequar-se a essa realidade.  
Dessa forma, a organização multisseriada não é concebida como opção pedagógica. A 
formação docente não é adequada para uma práxis pedagógica que atenda as especificidades 
e necessidades desse tipo de organização do ensino. Desse modo, parte do fracasso escolar 
rural é atribuído a condição de dependência das escolas rurais em relação às escolas urbanas, 
que são organizadas conforme o paradigma urbano, tornando insuficiente o trabalho 
pedagógico nessas escolas. Isso tem justificado a angústia gerada pela dificuldade dos 
professores de trabalharem com turmas multisseriadas, vez que não recebem capacitação 
adequada, ou seja, é copiado o modelo de uma realidade em outra desconsiderando suas 
especificidades e peculiaridades.  

Assim como a formação inicial, a formação continuada dos docentes apresenta dados 
significativos. Dos 30 docentes pesquisados, 28 afirmaram terem se aperfeiçoado nos últimos 
12 meses; sendo que dentre esses 28, 16 docentes apontaram terem se aperfeiçoado através do 
curso Proletramento e 02 informaram o estudo dos PCNS. Os demais, não especificaram. 
Apenas 01 informante informou ter se aperfeiçoado na modalidade Educação do Campo, 
embora o município tenha oferecido um Curso para 80 professores e gestores das escolas do 
campo, com carga horária de 24 h/a, em parceria com o Núcleo de Estudos em Educação 
(CAMEAM/UERN).  

Outros dados que confirmam essa análise é a discussão sobre a organização do 
calendário escolar e sua adequação à realidade do campo. Quando questionamos se o 
calendário escolar é ajustado ao período de safras agrícolas de 30 informantes, 28 informaram 
que o calendário escolar não é ajustado a realidade do campo. Apenas 2 responderam que o 
calendário escolar é totalmente ajustado ao período de safra agrícola. A escola na qual o 
calendário escolar não é adequado a realidade de seus discentes, desconsidera as 
especificidades e particularidades do campo.  

No item referente à principal fonte de renda das famílias dos/as alunos/as a maioria 
dos informantes, 16 deles, afirmou ser a produção agrícola, a pecuária e o extrativismo, as 
principais fontes de renda. As demais fontes oscilaram entre a previdência social e os 
programas sociais do governo federal. A análise dos dados citados acima nos permite 
problematizarmos, que a ausência dos alunos e alunas nas escolas do campo em períodos 
chuvosos, bem como a distorção idade-série mencionadas são elementos conseqüentes da 
falta de adaptação do calendário escolar as especificidades da Educação do Campo. 

No tocante ao Projeto Político Pedagógico (PPP), 20 dos informantes afirmaram que 
sua escola tem PPP, 08 não e 02 não responderam. Dos PPP existentes, verificamos que as 
especificidades da educação do campo não são consideradas. Embora, alguns informantes 
fizeram menção às proposições para sua futura inclusão, a partir da reformulação do PPP, em 
razão das próprias contribuições dos estudos sobre Educação do Campo que vem sendo 
realizado no município. Dentre as ações que a escola vem realizando para organizar o 
trabalho pedagógico, os informantes apontaram: reunião com os pais, estudos pedagógicos, 
palestras, planejamento diversificado em torno do PPP.  

Quanto à organização e funcionamento da gestão escolar, o diretor é encarregado 



 

 

pela gestão de várias escolas, concentrando suas atividades na secretaria municipal de 
educação. A sua forma de escolha se dá por meio de indicação política. Os órgãos colegiados 
como o conselho escolar, apenas funcionam como instrumento burocrático de controle e 
participação social.  

Procurando relacionar a atuação política dos docentes, com as organizações políticas 
existentes no município da realidade pesquisada observamos que na questão que se refere às 
reivindicações feitas pelos docentes em relação à melhoria das condições de trabalho e 
funcionamento das escolas, pudemos perceber a fragilidade do movimento docente local, 
tendo em vista a falta de organização e participação social e poder reivindicatório. As 
mobilizações existentes restringem-se a reivindicações individuais junto a Secretaria 
Municipal de Educação por transportes escolares, ampliação da escola, promoção de 
pequenos eventos para atrair a família dos discentes à escola, entre outros.  

O envolvimento dos docentes em mecanismos de participação social como em 
sindicatos, associações etc, é de baixa intensidade. Quando perguntados sobre essa questão, 
dos trinta informantes apena 01 (um) apontou possuir vínculo com o sindicato rural 
contribuindo ainda mais para a ausência de ações que fortaleçam  a atuação política docente 
local. Quando perguntados sobre a participação em nos conselhos gestores, dos trinta 
informantes, 1 (um) respondeu que conhece o Conselho Municipal de Educação, 6 (seis) o 
Conselho do FUNDEF,  nenhum conhece o Conselho da Merenda, 2 (dois) não responderam  
esse item No que diz respeito ao acompanhamento, apenas 5 (cinco) informantes afirmaram 
acompanhar, enquanto que 21 (vinte e um) não participam e 4 (quatro), não responderam a 
essa questão  

Por último, foi perguntado aos docentes, que ações na política de educação do 
campo eles consideravam que deviam ser prioridade do sistema em seu município, 
classificando 05 (cinco) prioritárias num conjunto de doze prioridades pré-estabelecidas, 
como: .  
1. Construir, ampliar e/ ou melhorar o prédio/ as instalações físicas da escola 
2. Ampliar/ criar níveis e modalidade de ensino 
3. Aumentar vagas nos níveis/ modalidades já existentes  
4. Valorizar a cultura, ensinar coisas úteis e dentro do modo de vida do campo 
5. Oferecer, ampliar ou melhorar a qualidade do transporte escolar 
6. Oferecer, não interromper a oferta, e/ou melhorar a qualidade da merenda escolar 
7. Aumentar ou melhorar o equipamento da escola (mobiliário, iluminação, ventilação) 
8. Aumentar ou melhorar os recursos didáticos ( livros, laboratórios, computadores) 
9. Aperfeiçoar a seleção, formação inicial e/ou continuada dos professores 
10. Melhorar a remuneração dos professores e funcionários 
11. Rever o calendário de aulas para conciliar com o clima e os períodos de trabalho no 
campo 
12. Criar ou melhorar os canais de participação dos alunos e famílias na gestão da escola 
       Para os informantes, Construir, ampliar e/ ou melhorar o prédio/ as instalações físicas da 
escolas, aparece como prioridade 01, 02 e 04; Ampliar/ criar níveis e modalidade de ensino é 
a prioridade 03 e 05. Percebe-se então, que persiste uma das maiores preocupações das 
escolas do campo: instalações físicas e ampliação dos níveis e modalidades de ensino. Essas 
preocupações foram mencionadas pelos informantes como ações que devem ser tratadas pelo 
poder público municipal como prioritárias para o desenvolvimento de uma política pública 
municipal. As demais prioridades foram apontadas sem muita expressividade no formulário, 
embora, apresentem relevância social para qualidade do ensino no campo, como: Aumentar 
vagas nos níveis/ modalidades já existentes; Oferecer, não interromper a oferta, e/ou melhorar 
a qualidade da merenda escolar; Aumentar ou melhorar os recursos didáticos (livros, 
laboratórios, computadores).  



 

 

            Na classificação das prioridades feita pelos informantes não aparece o item Criar ou 
melhorar os canais de participação dos alunos e famílias na gestão da escola, assim como 
outros, como Melhorar a remuneração dos professores e funcionários, Aumentar ou melhorar 
o equipamento da escola (mobiliário, iluminação, ventilação), Aperfeiçoar a seleção, 
formação inicial e/ou continuada dos professores; Rever o calendário de aulas para conciliar 
com o clima e os períodos de trabalho no campo. O primeiro item que destacamos revela um 
processo alheio  ao envolvimento da comunidade escolar na tomada de decisões em canais de 
participação social na escola por parte dos professores. Isso é reflexo da baixa intensidade de 
participação social dos sujeitos locais, como atestou a pesquisa empírica.    
           Sabe-se que a dimensão da participação apresenta-se como fato decisivo na elaboração 
e definição das políticas públicas efetivamente voltadas para a educação do campo. No 
cenário de emergência de movimentos que reivindicam acesso à educação como um direito 
social e com qualidade que possa atender os povos do campo, a participação tem marcado o 
processo decisório. Falamos, então, do papel da dimensão política da participação como nos 
lembra Demo (2001), na qual os sujeitos envolvidos recuperam o espaço da ação fundamental 
à valorização da esfera pública. É nesse contexto que se realiza a luta contra-hegemônica de 
diferentes atores da sociedade quando atuam e participam (mesmo que de maneira 
representativa) para superar a situação de marginalização social. Essa realidade ainda é 
distante no município de São Miguel-RN. 
 
Conclusões   
 Com base nos dados da pesquisa podemos ressaltar que, há uma necessidade de 
intensificar uma discussão sobre educação no campo desse município, tendo em vista que o 
acesso e a qualidade da educação e o total ou quase desconhecimento por parte dos 
educadores sobre os fundamentos teóricos-metodológicos do campo, são os principais fatores 
que contribuem para uma não política de Educação do Campo. Acreditamos que a educação 
pensada “no e do campo” poderá ajudar os sujeitos, na sua relação de pertença com o espaço 
em que vivem e a construir uma história digna, comprometida com a realidade do campo. 

Além do mais, os conhecimentos adquiridos em mais um ano de atividades de 
pesquisa através dos estudos sobre o campo, os sujeitos e as práticas educativas  possibilitou-
nos uma maior articulação entre a produção acadêmico-científica e o conhecimento popular, 
estimulando a reflexão crítica e o pensar científico. Têm proporcionado também a utilização 
de técnicas e métodos de pesquisa, especialmente no que se refere à pesquisa de campo, 
pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, enfatizando metodologias de coleta e análise 
dos dados, assim como, a produção de textos, conforme as normas da ABNT e a socialização 
destes através da participação em eventos. 
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Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o ensino de leitura na Educação de 
Jovens e Adultos do município de Pau dos Ferros/RN, tendo como pressupostos de que os 
jovens e adultos são sujeitos sociais que têm experiência de leitura dentro e fora da escola, por 
isso, ressaltaremos, a relação entre professor-texto-aluno no processo de formação de leitor 
jovem e adultos. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa participante, em que utilizamos os 
instrumentos a observação exploratória e participante junto os (as) professores (as) e alunos 
da EJA, nível I – Alfabetização da Escola Municipal Severino Bezerra.  Apoiamos nossas 
análises na perspectiva sócio-histórica de Vygotsky (1994), na pedagogia dialógica de Freire 
(2000), na experiência de leitura por andaime de Graves e Graves (1995) e na abordagem 
psicolingüística da leitura de Smith (1991) e a Proposta Curricular para o primeiro segmento 
do Ensino Fundamental do Ministério da Educação - MEC. Constatamos fragilidades no 
trabalho pedagógico destinado à formação do leitor. Fragilidades essas que incidem numa 
concepção de leitura como decodificação e de leitor como receptor passivo de informações. 
Outra constatação diz respeito aos gêneros textuais, que são explorados nas aulas de leitura 
sem a devida atenção às suas especificidades e funções sociais. Ressaltamos ainda, uma 
relação entre professor-texto-aluno de caráter monológico, em que impera o ponto de vista do 
professor, não sendo relativizadas e/ou expandidas as interpretações dos alunos sobre o texto. 
Ao realizarmos essas reflexões, consideramos que esta pesquisa pode contribuir para elucidar 
alternativas de mediação pedagógica favorável à constituição do leitor jovem e adulto nas 
salas de aula da Educação de Jovens e Adultos. 

Palavras-chaves: Educação de Jovens  e  Adultos;  Formação do Leitor; – Mediação Pedagógica 
 

Introdução 
 
 O presente trabalho constitui-se no resultado das análises dados da pesquisa “O ensino 
de leitura na Educação de jovens e adultos: uma contribuição teórico-metodológica em 
favor da formação dos leitores (professores e alunos)”, realizada junto aos professores e 
alunos de, na sala de aula de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da 
rede municipal de ensino do município de Pau dos Ferros/RN. Neste estudo refletimos acerca 
do ensino de leitura, destacando o processo de formação do leitor na e o papel da mediação 
pedagógica nesse contexto. A escolha dessa temática reveste-se de importância, visto que o 
público jovem e adulto tem sido pouco contemplado nos estudos e pesquisas no universo 
acadêmico. Neste estudo, buscamos responder duas questões centrais da pesquisa: a) Qual o 
conceito de leitura que norteiam o processo de formação leitor jovem e adulto nas salas de 
aula da EJA das escolas municipais de Pau dos Ferros/RN; b) Como é desenvolvida a 
mediação pedagógica e, qual a sua contribuição à formação do leitor jovem e adulto?  
 



 

 

Na tentativa de responder a tais questões, trabalhamos com as categorias de análises: a 
leitura, vista na perspectiva da Psicolingüística, (1991). Na perspectiva da pedagogia 
Libertária de Paulo Freire (2001), No tocante a mediação pedagógica, buscamos 
respaldando-nos na perspectiva psicológica Sócio-Histórica, de Lev Vygostky (1997),  
  

Durante a pesquisa foram produzidos estudos decorrentes dos dados apresentados pela 
investigação. Esses estudos integram parte substancial deste texto, compondo o que a análise 
sobre o ensino de leitura e a formação do leitor foi apresentada. Acrescentamos, ainda, 
comunicações de resultados da pesquisa em encontros quinzenais desenvolvidos pelos 
membros do Núcleo de Pesquisas em Grupo de Estudos e Pesquisa em Planejamento do 
Processo de Ensino-Aprendizagem – GEPPE/UERN.  Tais encontros visam a iniciação dos 
alunos bolsistas nos protocolos da pesquisa, além da discussão dos projetos de pesquisas em 
andamento e abordagem de questões epistemológicas e metodológicas. 

Devemos registrar que os dados apresentados neste trabalho são provenientes do 
processo de Iniciação Científica vivenciado pela bolsista Maria Aparecida Paulo de Souza, 
que substituiu a primeira aluna na bolsa PIBIC/UERN por motivo desta ter concluído o Curso 
de Pedagogia, no semestre de 2007.2. Em conformidade com o formulário de resumo 
expandido para bolsista PIBIC, disponibilizado pelo Departamento de Pesquisa 
(PROPEG/UERN), apresentamos os resultados da pesquisa, sob forma de resumo expandido, 
resultante de leituras teóricas, descrições de protocolos da pesquisa e análises de dados, 
atividades estas realizadas pelas bolsistas, sob a orientação do coordenador da pesquisa. 

 
Metodologia 
 

Para este estudo, que é resultado de uma pesquisa maior utilizamos os procedimentos 
teóricos-metológico do projeto de pesquisa “O ensino de leitura na Educação de jovens e 
adultos: uma contribuição teórico-metodológica em favor da formação dos leitores 
(professores e alunos)”, a qual se caracteriza como uma pesquisa-participante. A escolha por 
esse tipo de pesquisa nos permitiu “apreender a dinâmica e a complexidade dos fenômenos 
sociais em seu contexto natural [...].” (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 89). 

O estudo que realizamos teve o uso das técnicas que tradicionalmente são associadas à 
pesquisa qualitativa, ou seja, a observação participante, a intervenção e a análise de 
documento e, acima de tudo, o pesquisador como elemento principal na coleta e na análise 
dos dados. A nossa ênfase se dará no processo, no que ocorrerá na preocupação com o 
significado, com a maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas 
experiências e o mundo que as cercam.  A escolha pela pesquisa colaborativa justifica-se 
“pelo encontro do professor-aluno-conhecimento nas situações sociointeracionais de sala de 
aula” (LUDKE e ANDRÉ, 2000, p. 35). De acordo com Bogdan e Bilken (1994), “a 
investigação qualitativa tem como característica: o ambiente natural como fonte de 
investigação, sendo o pesquisador o instrumento principal”. Dentro dessa abordagem, 
destacam-se os significados que têm as ações e os eventos para os pesquisadores e os sujeitos 
da pesquisa.  
O Desenho da Pesquisa 
1ª Etapa: Coleta de Dados 
 O processo de coleta foi desenvolvido  durante o 2º semestre de 2007, na sala de aula 
da Educação de Jovens e Adultos, nas turmas de Alfabetização, junto aos alunos e 
professores(as) da EJA - em uma escola da rede Municipal de Ensino da cidade de Pau dos 
Ferros/RN. A escolha dessa Escola obedecerá ao seguinte critério: oferecer o nível I – 
Alfabetização da EJA, uma vez que, em algumas escolas, não são oferecidos todos os níveis 
da EJA. Essa etapa constará das ações: Observação exploratória e participante - A 



 

 

observação participante é definida “como uma estratégia de campo que combina 
simultaneamente a análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a 
participação e a observação direta e a introspecção” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 28). Nos 
desenvolvimento da pesquisa, a observação ocupou um lugar privilegiado, pois a utilização da 
observação exploratória possibilitou um contato pessoal e estreito do pesquisadores (professor 
orientador e bolsista) com o fenômeno pesquisado. Nessa etapa exploratória, tivemos uma 
aproximação com o contexto e com os sujeitos da pesquisa, para identificarmos elementos 
contundentes para nosso estudo. Registramos os dados, para isto utilizamos anotações escritas 
e gravadas em áudio e vídeo, para posteriormente serem transcritas e analisadas. Essa 
estratégia envolveu não só a observação direta, mas todo um conjunto de técnicas 
metodológicas, que pressupõe um grande envolvimento do pesquisador na situação estudada. 
Nesta pesquisa isto se deu participação dos pesquisadores nas aulas de língua portuguesa, 
destacando as aulas de leitura.   
2ª Etapa: As análises  
           Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” com o material obtido durante a 
pesquisa, os relatos de observação, as transcrições das aulas, as entrevistas, as análises de 
documentos e demais informações disponíveis (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.45). 
Acompanhando o trabalho na sala de aula da alfabetizadora, registramos as aulas de leitura  
envolvendo os gêneros como poesia, conto, texto informativo, receitas culinárias, conforme o quadro a 
seguir:  

QUADRO DE AULAS OBSERVADAS 
AULAS OBSERVADAS TEXTOS TRABALHOS  

1ª AULA  
 

Constituição Federal Brasileira – Art. 208 de 1988 
Autor: vários 

2ª AULA  
 

Pele de bode 
Autora:Tatiane Belinsky 

3ª AULA  
 

O poeta da roça 
Autor: Patativa do Assaré 

4ª AULA  
 

Receitas brasileiras 
Autor: desconhecido 

Para este estudo, analisamos a primeira aula por limitação do gênero exigido 
pelo evento, resumo expandido. As demais análises estão registradas no relatório final da 
pesquisa. As análises estão respaldadas na interpretação da Proposta Curricular para o 
Primeiro Segmento da EJA (MEC), destacando as diretrizes para o ensino de leitura e a 
formação do leitor. Para isto, utilizamos as observações exploratórias, as gravações das aulas 
e as respostas dadas nas entrevistas pela professora colaboradora e pelos alunos, 
fundamentando-as à luz do referencial teórico de Smith (1991/1999), Vygotsky (1997), 
Freire (2001) entre outros autores.  Com os resultados da pesquisa, refletimos e teorizamos 
sobre o processo de o ensino de leitura e a formação do leitor jovem e adulto 
 
Resultados  e discussões  
 
Aspectos teóricos: concepções de leitura e mediação pedagógica  em foco 
Ler é compreender 
 No enfoque da Psicolingüística, “a leitura [da palavra é] uma habilidade complexa, na 
qual intervém uma série de processos cognitivo-lingüísticos de distintos níveis, cujo início é 
um estímulo visual e cujo final deve ser a decodificação do mesmo e sua compreensão”. 
(SMITH, 1991, p.17). Nessa perspectiva, “a leitura é vista como uma atividade construtiva e 
criativa [e] apresenta quatro características distintas e fundamentais: ‘é objetiva, seletiva, 
antecipatória, e baseada na compreensão, temas sobre os quais o leitor deve, claramente, 
exercer o controle”. (SMITH, 1991, p. 17).  A natureza objetiva da leitura não está apenas 
atrelada às razões pelas quais as pessoas lêem, mas sim, “porque a compreensão que um leitor 
deve trazer para a leitura somente pode ser manifestada através das intenções do próprio 



 

 

leitor” (SMITH, 1991, p. 17). Uma manifestação dos objetivos do leitor para a leitura está 
presente na fala de Daniel, um dos sujeitos da pesquisa que durante a entrevista expressa a 
satisfação de ter aprendido a ler. Nessa manifestação, ficam claras suas intenções e o 
significado do ato de ler. Um fragmento de entrevista feita com um aluno explicita bem esse 
momento. 

 
 
13. PP: Então, você já aprendeu a ler, você gostou de ter aprendido a ler? 
Daniel: É muito bom. Eu agora já consigo ler as coisas. Eu leio livro, leio as conta 
de água e luz. (1) Eu sei quanto eu gastei de água e de luz. Antes a minha mulher era 
quem lia. Agora sou eu que leio. Homem, é outra coisa quando você já sabe ler. (2) 
Eu, quando vi que sabia ler eu comprei a revista Placar. Você sabe qual é? Eu gosto 
muito de futebol. Ela é uma revista de futebol. Eu leio as histórias dos times. (4) Eu 
gostei muito. (ANEXO B - Informação verbal). 
 

 Analisando o episódio em foco, destacamos os pontos enumerados acima. Esses 
pontos explicitam o objetivo do leitor ao executar suas leituras. No ponto (1) [...] “Eu sei 
quanto eu gastei de água e de luz [...]”, aqui fica claro que a intenção do leitor é conhecer o 
valor das despesas com o consumo de energia de sua casa. No ponto (2), [...] “Eu, quando vi, 
que sabia ler eu comprei a revista Placar. Você sabe qual é? Eu gosto muito de futebol. Ela é 
uma revista de futebol [...]”, percebemos que a objetividade da leitura centra-se na busca por 
reportagens sobre o assunto preferido, expectativa que, sendo atendida, gera prazer. 
 Quanto ao fato da leitura ser seletiva, isto se dá normalmente, porque somente 
prestamos atenção àquilo que é relevante aos nossos objetivos. Ainda no trecho acima, vemos 
que a leitura da revista ‘Placar’ é selecionada pelo leitor por apresentar dados significativos 
para ele. No momento em que o sujeito diz comprar a revista, revela esperar que essa escolha 
corresponda às suas expectativas, com também, e em decorrência, proporcionar prazer. A 
leitura é antecipatória, porque “raramente surpreendemos-nos por aquilo que lemos – nossos 
objetivos definem nossas expectativas” (SMITH, 1991, p.17). Se ler a revista Placar é para o 
leitor uma forma de conhecer (3) “[...] as histórias dos times [...]” e é reforçado pela 
declaração “[...] Eu gosto muito de futebol”, entende-se que o novo leitor é um torcedor e um 
telespectador de jogos e programas esportivos. Sendo assim, fica evidente que ele tem 
conhecimentos sobre os times de futebol, o  que faz com que a sua leitura acerca das histórias 
dos times tenha uma bagagem já formada, que a torna antecipatória. Há no momento da 
leitura do texto escrito elementos de outras leituras já realizadas diante do televisor, diante das 
reportagens, das conversas entre amigos, ou seja, o aluno já vivencia a experiência de ser 
leitor, no sentido freiriano. Além destas características, a leitura também está baseada na 
compreensão, “porque a despeito da sempre presente possibilidade de ambigüidade, o ato 
(senão o conteúdo) raramente nos deixa confusos” (SMITH, 1991, p.17). Com base nessa 
característica, vemos que ler a revista ‘Placar’ é para Daniel importante e sua leitura, podemos 
dizer, é compreendida por ele. Essa afirmativa se justifica nos argumentos apresentados 
anteriormente, estando inclusive respaldada em SMITH (1991, p.17) quando diz que, “a 
compreensão é a base, não a conseqüência da leitura”. Dessa forma, podemos afirmar que, 
para o aluno aprender, ele precisa de encontrar leituras que façam sentido, por isso que para 
“aprender a ler [os alunos ] precisam ler” (SMITH, 1999, p.113) . 
 A partir da análise acima, concluímos que ler é algo que transcende a ação mecânica, 
que rompe as fronteiras do texto escrito, ganhando, assim, uma dimensão sociológica, por 
destacar a presença do leitor como um ser social, ativo e construtor de sentidos. Mas para isso 
“é necessário que o professor tome consciência de que [existe] mais leitura do que os olhos 
lêem.” (SMITH, 1991, p. 17). 
 
A leitura de mundo precede a leitura da palavra 



 

 

 Compreender o papel da leitura na visão de Paulo Freire (2001) é empreender um 
estudo acerca da sua concepção de educação, que está pautada no diálogo. Portanto, julgamos 
coerente iniciar este ponto do trabalho com a frase que ilustra bem o diálogo do homem com 
o mundo “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”. Nesta frase fica evidente o desejo 
de Paulo Freire de ler o mundo. Na pedagogia freiriana, evidenciamos que ler é tomar 
consciência. A leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em que se vive. Mas não 
basta só ler. É preciso também representar o mundo por linguagem escrita. Neste sentido, ler e 
é também se libertar. Então, leitura deve ser vista como prática de liberdade. 
 Para Freire (2002), a leitura da palavra comporta dois níveis: leitura dialógica e leitura 
não-dialógica. Esta se choca e entra em conflito com a "leitura de mundo" porque não 
comporta uma pluralidade de interpretações, uma vez que esse nível de leitura a considera 
como um código, cabendo ao leitor apenas decodificá-la. A leitura assim realizada não dá 
espaço à produção de sentidos e, se não abre esse espaços impede que o diálogo se instaure e 
que a construção de sentidos se efetive. Contrapondo-se à leitura não-dialógica, a leitura 
dialógica privilegia a interação. Nesse tipo de leitura, a leitura de mundo pode fluir e o espaço 
se abre para a leitura da palavra. Nessa visão, os textos lidos em sala de aula são os textos 
produzidos pelo aluno e ou do interesse deles, os quais são discutidos, comparados, 
descobrindo-se-lhes muitas coisas, sem que se obedeça a uma ordem pré-determinada. Nessa 
leitura dialógica, a produção de sentidos não fica aprisionada a uma ordem de fonema, a uma 
mecanização dos sons das letras, antes se abre ao espaço do diálogo, encorajando os alunos a 
dizerem a "sua palavra" num processo interativo, e abrindo assim o espaço de interlocução no 
qual o leitor tem oportunidade de apresentar sua leitura de mundo. 
  Diante disso, acreditamos que, se entendermos a relação existente entre a leitura de 
mundo e a leitura da palavra, abrir-se-á o caminho para a interlocução entre o leitor e o texto. 
E tem mais: se houver espaço para a interlocução com o texto, abrir-se-á o caminho para a 
formação do leitor ativo e construtor de significados, e, com isto, o trabalho com a leitura 
ganhará um espaço significativo na vida do aluno/leitor. 
 
 Mediação Pedagógica: elemento essencial para o ensino de leitura e a formação do leitor 
 
 Sabemos que a formação do leitor é uma atividade complexa e que necessita de um 
amplo conhecimento do processo como um todo, além de necessitar que se compreenda o 
papel do professor e do aluno numa aula de leitura. Para isso, analisamos na perspectiva 
vygotskiana o desenvolvimento das aulas de leitura gravadas, em áudio e vídeo, durante a 
pesquisa de campo. 
 Antes de iniciarmos os episódios das aulas, cabe aqui fazermos uma referência acerca 
do aprendizado, visto que é a partir dele que se constituirá um leitor. Com base nos estudos de 
Vygotsky (1997), vimos que o aprendizado tem um caráter social, dando-se, portanto, numa 
situação social, num processo de interação entre pessoas. Nesse sentido Vygotsky (1997, p. 
101) explica que, Assim, podemos afirmar que “o aprendizado do [adulto] começa muito 
antes deles freqüentarem à escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual se defronta 
na escola tem sempre uma história prévia.” (VYGOTSKY, 1997, p.101). 
 Sendo assim, podemos dizer que surge a “mediação” com um conceito-chave do 
processo ensino-aprendizagem, que “abre caminho para o desenvolvimento de uma 
explanação não determinista, em que os mediadores servem como meios pelos quais o 
indivíduo age sobre fatores sociais, culturais e históricos e sofre a ação deles”..  Os meios de 
mediação apontados por Vygotsky se dão através de instrumentos e signos. A mediação 
instrumental é ”o conjunto de instrumentos fonéticos, gráficos, táteis, etc., que constituímos 
como grande sistema de mediação instrumental: a linguagem”. Exerce controle sobre o meio; 
instrumentos e técnicas de trabalho para transformar a natureza ou a sociedade, bem como 



 

 

técnicas de estudo e amplificadores culturais para dominar o conhecimento” (VYGOTSKY, 
1997,  p. 24-25). A mediação através de signos é “interpretável como representação da 
realidade e pode referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente [pode ser] 
representada pelas lembranças ou memórias, palavras e valores simbólicos que atuam 
internamente no sujeito.” (VYGOTSKY, 1997, p. 26).  “Os signos agem como um 
instrumento de atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento no 
trabalho.” (VYGOTSKY, 1997, p. 59-60). Assim, podemos dizer que não há diferença entre 
os elementos mediadores, pois os instrumentos podem ser considerados um signo, uma vez 
que eles têm uma representação, uma carga ideológica, como as memórias, as lembranças etc. 
 Com base nessa tipologia, inferimos que o papel da mediação na formação do 
indivíduo caracteriza-se pelo “processo de intervenção de um elemento intermediário numa 
relação [instrumento ou signo]: a relação deixa, então de ser direta e passa a ser mediada por 
esse elemento”(OLIVEIRA, 1999, p.26). Essa autora fundamentada em Vygotsky destaca, 
ainda, o conceito de mediador como sendo: “aquele que ajuda o aprendiz a concretizar um 
desenvolvimento que ele ainda não atingi sozinho”.(VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1999, 
p.30). Na busca por conhecer a concepção de mediação da professora Eliete, analisamos a fala 
abaixo, extraída de uma das questões da entrevista, 

68. PP: Na sua opinião qual é o papel do professor na relação do aluno com o 
texto, com a leitura e com a escrita? 
Eliete: Olha, o professor é um mentor né, é ele que vai partir, digamos assim, a 
situação que ele quer ele vai ter que propor a situação ideal né. Ele vai mediar. É ele 
que vai fazer com que aquele trabalho seja efetivado, porque se deixar o aluno 
sozinho ele não vai fazer. Então, o professor é o pensador é ele que está por trás e 
que vai fazer com que o aluno interaja com o texto. (ANEXO A - Informação 
verbal). 

 Essa postura de mediador citada pela professora Eliete  está inteiramente de acordo 
com a Proposta Curricular da EJA (MEC). Na Proposta encontra-se o perfil do educador que 
deseja trabalhar com essa modalidade de ensino. Na Educação de Jovens e Adultos. “[...] o 
professor deixa de ser um transmissor de conteúdos e técnicas e passa a ser um mediador 
entre o educando e o objeto de sua aprendizagem.”(BRASIL/MEC, 1999, p. 19). No contexto 
escolar, é a mediação pedagógica, baseada nos princípios da teoria sociointeracionista de 
Vygotsky, efetiva-se das ações, de relacionar os temas trabalhados em sala de aula com a 
experiência do estudante, elaborar questionamentos, utilizar a relação dialógica com o 
estudante; envolvendo-o no processo que conduz a resultados significativos na aprendizagem, 
além de proporcionar a auto-aprendizagem do aluno. Dessa forma, podemos dizer que a 
mediação pedagógica parte de uma concepção radicalmente oposta à dos sistemas de 
instrução baseados na primazia do ensino como mera transferência de informação.  
 A mediação pedagógica a ser realizada pelo professor é, portanto, caracterizada pelo 
seu comportamento mediador da aprendizagem de seus alunos, consistindo em estabelecer 
uma espécie de ponte entre os aprendizes e os conhecimentos a serem aprendidos, de forma 
que possam se tornar sujeitos do processo de aprendizagem, pelo exercício de sua autonomia, 
pela forma ativa e colaboradora na consecução dos objetivos visados numa perspectiva de 
construção e reconstrução dos conhecimentos. 
  
Aspecto prático:  exemplo do ensino de leitura e da mediação pedagógica  
 Na primeira aula da observação exploratória, realizada em 09/05/2003, observamos a 
sessão de leitura encaminhada pela professora da turma, que teve como texto norteador o 
artigo 208 da Constituição Federativa do Brasil, 1988, que trata dos direitos do cidadão à 
educação. A leitura desse artigo fez parte das atividades do projeto Direitos Humanos, 
desenvolvido na escola desde o início do ano letivo. Vejamos o texto: 
 

Constituição Federativa do Brasil - Art. 208 de 1988 



 

 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola de zero a seis anos de idade; 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação assistência à saúde. (BRASIL, 1988). 
 Esse artigo faz parte dos textos do gênero informativo, que objetiva informar ao leitor 
os direitos garantidos na Constituição Federal Brasileira. Percebemos, portanto, que a 
professora fez uma seleção textual pertinente e necessária ao conhecimento dos alunos, que, 
na maioria das vezes, não tem acesso a esse tipo de informação na própria escola. Neste 
sentido, apreciamos a escolha feita pela professora. 
 Acrescentamos, ainda, a pertinência desse texto para os alunos de EJA, por ser uma 
modalidade de ensino em que os alunos apresentam uma maior urgência de aquisição de 
conhecimentos, haja vista os anos de repetência ou evasão escolar a que foram submetidos. 
Reafirmando esse ponto de vista, podemos dizer que, para esses alunos, estar presente na sala 
de aula representa a efetivação do direito à educação, uma vez que eles, por estarem com 
idade avançada, podem achar que não têm mais o direito de estudar, de recuperar o tempo 
perdido, de adquirir os conhecimentos necessários para viver dignamente. 
 Dando continuidade às observações sobre a primeira aula, vimos que a sessão de 
leitura obedeceu a uma seqüência similar à proposta na experiência de leitura por andaime 
(GRAVES e GRAVES,1995), abrangendo as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Os 
autores assinalam também que a pré-leitura pode abranger diferentes funções, como 
formulação de previsões; motivação para a leitura; ativação de conhecimentos prévios; 
levantamento de hipóteses, elaboração de questionamentos.  
 Na aula analisada, percebemos que a pré-leitura foi destinada a uma breve 
contextualização do texto a ser lido em função do projeto desenvolvido na escola: 

Episódio 1 
1. Profa. Eliete: Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os direitos 
humanos do nosso projeto. Então, eu vou copiar no quadro alguns direitos que 
nós temos, certo? 
2. Maria das Dores: É “pra” gente copiar professora? 
3. Profa. Eliete: Sim. É para todo mundo copiar. 

 Nesse episódio, a professora não acionou os conhecimentos prévios dos alunos, nem 
os motivou devidamente para a recepção do texto, partindo de imediato para sua cópia. 
Agindo assim, ela comprometeu a problematização da temática tratada no artigo, que tem um 
caráter social muito forte, por tratar de um direito humano fundamental, a educação. 
 Pensando numa pré-leitura mais consistente, a professora poderia ter encaminhado 
questões do tipo: Quem conhece os direitos que temos em relação à educação? Quem os 
elaborou e em que documentos podemos encontrá-los? Vocês acham que estão tendo esse 
direito respeitado? Partindo dessas questões, a professora poderia identificar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema do texto e posteriormente relacioná-los ao 
conteúdo do texto no momento da pós-leitura. Após a cópia, a professora solicitou que os 
alunos fizessem a leitura silenciosa, mesmo havendo alunos que não dominavam o código 
escrito. Logo após, iniciou a pós-leitura, por meio da atividade de discussão com toda a 
turma. 
 Segundo Graves e Graves (1995), a atividade de discussão pós-leitura oportuniza aos 
alunos expressar o que não entenderam sobre o texto, como também compartilhar suas 



 

 

interpretações pessoais e respostas sobre o que leram ou ouviram. Na aula em análise,  
constatamos que a professora teve dificuldade em conduzir essa atividade de modo a mediar 
adequadamente as falas dos alunos. Para ilustrarmos esse momento da aula de leitura, 
vejamos o episódio: 

Episódio 2 
1. Profa Eliete: É gente nós estamos mergulhados num mundo de direitos. 
Vocês já sabiam desses direitos? 
2. Daniel: Esses direitos “é muito bonito”, mais “num” vale de nada. (gestos com as 
mãos para reforçar sua idéia). 
3. Edson: E quem não sabe disso professora? A televisão fala nisso direto, né não? 
4. Godwin: É muito interessante isso ai, (risos os alunos) “pera ai”. Eu acho 
que é importante. 
5. João Paulo: “Num” dá em nada professora. 

 Desta vez, notamos que a professora inicia a discussão do texto atentando para o seu 
aspecto social, na tentativa de conscientizar os alunos dos seus direitos. Tal tentativa é 
rebatida pelo aluno Daniel que em tom irônico diz: “Esses direitos “é muito bonito”, mais 
“num” vale de nada”. A partir dessa fala, a professora poderia ter explorado situações em que 
os direitos à educação são respeitados ou não, contemplando aspectos históricos e sociais. 
Poderia, ainda, questionar se os demais alunos da turma compartilhavam do ponto de vista 
assumido por Daniel, conduzindo a discussão de modo a explorar o pensamento 
argumentativo dos educandos. Além do mais, a professora deveria ter utilizado a fala do aluno 
Godwin como um apoio à expansão da discussão. Procedendo dessa forma, ela mobilizaria e 
incentivaria o diálogo na sala de aula. 
 Na visão de Freire (2002, p.78), o diálogo “é o encontro dos homens mediatizados 
pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando na relação eu-tu”. Compreendemos que ser 
mediatizados implica fazermos uso dos saberes que compõem a nossa teoria de mundo 
(SMITH, 1991), a base de toda compreensão e aprendizagem. No tocante a afirmação de que 
o diálogo não se esgota na relação eu-tu, deduzimos que esse fato não ocorre devido a relação 
eu-tu ser mediada por signos, entre os quais destacamos a palavra, que tem um papel 
fundamental no processo de conscientização. 
 O diálogo na aula de leitura, na perspectiva freiriana, pressupõe a mediação sígnica, 
que ocorre pelo texto, e o social, pelo professor e pelos alunos entre si (VYGOTSKY,1997). 
Pelo episódio acima, a professora compromete em sua ação a mediação social e, 
conseqüentemente, a pedagógica. Durante a discussão, o texto foi deixado para segundo 
plano, as falas dos alunos não foram relativizadas e, em suma, um assunto necessário de ser 
debatido não foi devidamente problematizado. Essas questões nos apontam a fragilidade do 
fazer pedagógico da professora.  
 
Conclusão 
 
 Para concluirmos, reunimos com base em Graves e Graves (1995) e Smith 
(1991/1999) elementos da mediação da professora extraída das análises das aulas observadas.  

QUADRO DA MEDIAÇÃO DA PROFESSORA NA AULA DE LEITURA 
Elemento de Mediação Pedagógica AÇÕES PRÁTICA DE MEDIAÇÃO 

Expansão de informação Pouco manifestada 

Construção de diálogo Ausente 
Estimulo a questionamento Ausente 
Confirmação de hipóteses Ausente 

Delegação de voz aos alunos Pouco manifestada 
Levantamento de hipóteses Ausente 

A partir desses textos, diversas atividades foram sistematizadas: leitura-oral, 
atividades de produção de texto coletiva e individual, contação de história e discussão do 



 

 

texto.  Entretanto, diante do quadro demonstrativo, chegamos à conclusão de que a mediação 
pedagógica desenvolvida pela professora Eliete é um fator que especifica a fragilidade da 
professora na condução das aulas de leitura. Somos a favor do ponto de vista de que a 
mediação pedagógica e a atitude leitora do professor são questões cruciais para a formação do 
leitor no ambiente escolar. Daí a importância em trazer à tona a mediação pedagógica na aula 
de leitura como objeto de estudo. 
 Portanto, inferimos que sua prática pedagógica necessita de um redimensionamento, 
da definição de qual postura adotará e que a mediação é um procedimento imprescindível para 
a formação do leitor. 
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