


SUMÁRIO 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

701 

 
A DIALETICIDADE DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA DA ESCOLA  E O ABANDONO 
INTELECTUAL - Gabriel Romualdo Santos, Maria Audenora das Neves Silva 
Martins 

703 

A EFETIVIDADE DO PETI SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS: UM ESTUDO EM 
MOSSORO-RN - Cínthia Simão de Souza, Maria Ivonete Soares Coelho 

709 

A INSERÇÃO EM MERCADOS: O CASO DA REDE XIQUE XIQUE DE 
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA (RN) - Jéssica Samara Soares de Lima, Emanoel 
Márcio Nunes, Thalita Carvalho de Almeida, Andreya Raquel Medeiros de 
França 

716 

A METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA E AS POÉTICAS DA EXISTÊNCIA EM O 
CHINÊS AMERICANO - Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira 

722 

A PERSEPÇÃO DA FAMÍLIA SOBRE A TELEVISÃO NA FORMAÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - Carla Jordânia de Albuquerque Costa, 
Jucieude de Lucena Evangelista, Márcia de Oliveira Pinto 

728 

A TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DO 
ENSINO MÉDIO - Maria Fabíola Layz Alves Cunha, Jucieude Evangelista Lucena 

733 

AUTOBIOGRAFIAS EM QUADRINHOS: UMA ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA - Geílson 
Fernandes de Oliveira 

738 

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E A GESTÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO 
DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA AÇU-MOSSORÓ (RN) - Andreya Raquel 
Medeiros de França, Emanoel Márcio Nunes, Thalita Carvalho de Almeida, 
Jéssica Samara Soares de Lima 

744 

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE 
GOLFINHOS EM BAÍA FORMOSA (RN) - Lucélia Allynny Fernandes Silva, Tatiana 
Moritz 

752 

CONCILIAÇÃO: ANÁLISE DO SEU PAPEL NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS, 
EFETIVIDADE DOS DIREITOS E DESAFOGAMENTO DO JUDICIÁRIO NO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO-RN - Aurélia Carla Queiroga 
da Silva, Cláudia Vechi Torres, Luzyana Izidio da Silva, Lídio Sânzio Gurgel 
Martiniano, Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior 

760 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS PRODUTORAS DE 
EFLUENTES OLEOSOS – Ramiro Gustavo Varela Camacho, Joilson Marques 
Ferreira Filho 

766 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E INCONFORMIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO 
DE MOSSORÓ/RN - Ana Paula de Sousa Enéa, Márcia Regina Farias da Silva, 
Hozana Raquel de Medeiros Garcia, Zoraide Souza Pessoa 

774 

ENERGIA EÓLICA: SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL NA 782 



PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE - Carlos Sérgio Gurgel da Silva, Cláudia 
Vechi Torres, Rosangela Monteiro Aragão, Lídio Sânzio Gurgel Martiniano, 
Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior 
FEMININO, INTIMIDADE E SUBVERSÃO EM BORDADOS, DE MARJANI SATRAPI 
- Maria Adriana Nogueiras Daiany Ferreira Dantas 

790 

GÊNERO E IDENTIDADE: A (RE)CONSTRUÇÃO DO FEMININO A PARTIR DA 
CIBERCULTURA - Geilson Fernandes de Oliveira, Marcília Luzia Gomes da Costa 
Mendes, Maria Adriana Nogueira  

797 

MEDIAÇÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CAMINHO TRILHADO PELO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – Sérgio Alexandre Morais Braga Júnior, 
Cristiane Monteiro Aragão. 

805 

O IMPACTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE OS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN - José 
Vivaldo Machado Fernandes Junior, Kennya Cristiane Pereira Batista, João 
Batista de Freitas 

813 

O PAPEL SÓCIO-EDUCATIVO DAS MÍDIAS NA CONTEMPORANEIDADE: UM 
ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE TELEVISÃO, A ESCOLA E A FAMÍLIA - 
Maria Soberana de Paiva, Jucieude de Lucena Evangelista, Márcia de Oliveira 
Pinto 

821 

O QUE QUEREM AS MULHERES? SAÚDE SEXUAL E DIREITOS REPRODUTIVOS 
EM MOSSORÓ - Maria Zenaide Santiago Valério, Telma Gurgel da Silva, Janaiky 
Pereira de Almeida 

828 

PARA DECIFRAR A ESFINGE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
(PETI) A PARTIR DAS VISÕES E PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES E GESTORA 
DO PROGRAMA EM MOSSORÓ-RN - Hiago Trindade de Lira Silva, Maria Ivonete 
Soares Coelho 

836 

PERFIL, MOTIVAÇÕES E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS QUE REALIZAM O 
TURISMO PARA OBSEVAÇÃO DE GOLFINHOS ROTADORES EM FERNANDO DE 
NORONHA - Adriana Israel de Almeida Pereira, Flávio José de Lima Silva 

844 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 
NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN - Frederico da Silva Jales, Rosa Maria 
Rodrigues Lopes 

851 

PETI: A EFETIVIDADE NA ÓTICA DE USUÁRIOS NÚCLEO BARROCAS EM 
MOSSORÓ (RN) - Vilsemácia Alves Costa, Maria Ivonete Soares Coelho 

856 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL EM ASSU: PERSPECTIVAS 
E DESAFIOS - Camila Bezerra Justino de Menezes, Rosa Maria Rodrigues Lopes 

862 

PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA FAMILIAR: A 
EXPERIÊNCIA DA REDE XIQUE XIQUE (RN) - Thalita Carvalho de Almeida, 
Emanoel Márcio Nunes, Jéssica Samara Soares de Lima, Andreya Raquel 
Medeiros de França 

867 



REFLEXÕES SOBRE O PAPEL SOCIALIZADOR DA TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA 
FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - Ana Katarina 
Galdino de Araújo, Jucieude de Lucena Evangelista, Márcia de Oliveira Pinto 

874 

TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E 
RECONHECIMENTO - Jorge Carlos de Andrade Júnior, Geilson Fernandes de 
Oliveira, Maria Adriana Nogueira, Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes 

880 

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE 
MOSSORÓ-RN - Nedson Danildo da Fonseca, Herminio Sabino de Oliveira Junior, 
Alfredo Marcelo Grigio 

889 

 
 



A DIALETICIDADE DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA  DA  ESCOLA  E O ABANDONO 
INTELECTUAL 

 
GABRIEL ROMUALDO SANTOS¹, MARIA AUDENORA DAS NEVES SILVA MARTINS2; 

 
 
RESUMO: A violência contra a criança e contra o adolescente representa, atualmente, um grave 
problema na sociedade. No entanto, só passou a ter representatividade no Brasil a partir da década 
de 1980, quando foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Este artigo tem com 
objetivo evidenciar a dialeticidade da violência simbólica no contexto educacional com o abandono 
intelectual. Parte-se do pressuposto de que a escola perdeu a sua função social na medida em que, 
permitindo o acesso de crianças e de jovens no contexto escolar, utiliza-se da violência simbólica 
para excluí-los do processo educativo. É o abandono intelectual exercido pela escola, pois o Código 
Penal brasileiro destaca as consequências legais desse abandono para a família, no seu artigo 224. O 
estudo é do tipo exploratório, descritivo e explicativo. A fundamentação é bibliográfica e o quadro 
de referência é a fenomenologia. Os estudos apontam a escola como um elemento importante na 
formação social da criança e do jovem, mas se apresenta hoje mais como espaço de desalento e 
desesperança do que como espaço público. O espaço escolar público é deficiente e não alarga o 
horizonte cultural dos educandos. Pode-se apontar a violência simbólica com um fator de 
marginalização no contexto escolar. Que crianças e jovens longe da escola são cidadãos vulneráveis 
e propensos a praticarem pequenos e grandes delitos na sociedade, ferindo assim a Constituição 
Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as premissas dos Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação; Violência; Exclusão; Criminalidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo consiste em investigar a violência simbólica no contexto educacional e sua 
relação com o abandono intelectual que estimula crianças e jovens, sem uma perspectiva de 
cidadania, a abortar a sua participação na sociedade através do acesso à educação. Para Sacavino e 
Candau (2008, p. 55): 

  
Na verdade, só somos verdadeiramente humanos se passarmos por um processo educativo. 
Ninguém nasce pronto e acabado como ser humano. Ao contrário, tornamo-nos humanos 
por um processo que chamamos de educação e ao qual temos o direito humano básico de 
vivenciá-lo.  
 

      Parte-se do pressuposto de que a educação é um direito humano na medida em que o 
Estado além de permitir o acesso e a permanência das crianças e dos jovens à escola ofereça um 
ensino que seja um instrumento privilegiado para a legitimação da dignidade humana. 

Nesse sentido, firma-se neste artigo a posição de que a educação é um processo 
inclusivo, do ponto de vista sociocultural e psicossocial e não tem sentido no atual contexto 
continuar excluindo as crianças e os jovens das salas de aula através da violência simbólica. 
Segundo Silva e Tavares (2010, p. 7):  
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Um complexo de Declarações, Acordos, tratados, Convenções, Protocolos Facultativos, 
bem como de imperativos constitucionais e infraconstitucionais de nosso país demarcam a 
compreensão sobre a dignidade do gênero humano ao longo do tempo, numa espécie de 
viagem civilizatória em busca de um mundo mais justo e igualitário. Apesar disso, é 
forçoso reconhecer que o mundo segue sendo violador dos Direitos Humanos, em muitos 
casos sendo o Estado, que é chamado a promover a proteção desses direitos, um dos 
principais perpetradores dessas violações. 

 
 

Neste estudo aponta-se como o Estado, ao longo da história, através da educação vem 
violando os direitos fundamentais de crianças e jovens de permanecerem na escola buscando uma 
educação de qualidade. Seus mecanismos de exclusão através de um discurso neoliberal pautam-se 
no princípio da inteligibilidade capitalista fortalecendo a dialeticidade entre o sistema escolar e a 
estrutura das relações entre as classes sociais (BOURDIEU; PASSERON, 2011). 

Mas para contextualizar o problema, é de fundamental importância que se entenda o 
fenômeno da violência; e que se compreenda o papel da família, da escola, da criminalização da 
pobreza, da demonização das drogas, da espetacularização da violência, principalmente no espaço 
escolar, além da funcionalidade das políticas públicas direcionadas para a temática.  

Justifica-se a importância desse estudo por se entender que a escola se apresenta, hoje, 
como uma das mais importantes instituições sociais por fazer, assim como outras, a mediação entre 
o indivíduo e a sociedade. Historicamente, a escola vem perdendo a sua função social, abrindo 
espaço para problemas graves como a não aprendizagem e a violência (BOOK  et al, 2002). 

É importante na pesquisa elevar a compreensão de que a exclusão significa a cidadania 
dilacerada, abortando a possibilidade da participação social. Incapazes na escola, mas capazes de 
cometer pequenos delitos na sociedade. Assim, a escola pode estar contribuindo com o aumento da 
violência nesse espaço e na sociedade.  Sem uma referência educacional, esse aluno pode 
transgredir as normas sociais tendo em vista o seu estado de vulnerabilidade.  

No momento, estudos dessa natureza são relevantes, pois podem contribuir para a 
construção de um olhar jurídico e educacional sobre o problema enfocado. A questão da violência 
não pode ser abordada apenas pelo olhar da Psicologia, da Sociologia, da Filosofia, da Educação, da 
Antropologia, da Economia e de outras ciências afins, mas também pelo olhar fenomenológico do 
Direito e da Educação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Faz-se necessário uma abordagem qualitativa devido ao objeto da pesquisa, pois o 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados. Com base nos objetivos, a pesquisa foi 
exploratória, descritiva e explicativa. 

Este projeto de pesquisa partiu da hipótese que a violência simbólica (variável 1) 
contribui com o abandono Intelectual (variável 2); que a péssima qualidade da educação pública 
(variável 1) está contribuindo para a exclusão da criança e do jovem do contexto educacional 
(variável 2); que a péssima qualidade da educação pública (variável 1) pode aumentar o índice de 
criminalidade dos jovens na sociedade (variável 2). Esse dado foi novo na pesquisa, pois aponta a 
consequência do abandono intelectual e mostra a violência do Estado com relação ao jovem que, 
pela Constituição Federal, deveria ter seus direitos fundamentais garantidos, mesmo sendo um 
infrator, pois ele não deixou de ser um ser social, não deixou de ser um cidadão.  

Além do método dialético buscou-se na fenomenologia uma explicação para os 
fenômenos pesquisados. A violência é um fenômeno histórico que deve ser analisado de forma 
rigorosa e descritiva. O reconhecimento da violência no espaço escolar como uma das novas 
questões sociais globais configura-se por manifestações de violência à escola, na escola e da escola 
(objeto da pesquisa) vem mostrando que estamos frente a uma conflitualidade que coloca em risco a 
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função social da escola. 
Fez-se opção pela amostragem randômica - uma escola de cada Zona administrativa do 

município de Natal/RN. A partir desse recorte elaboramos um questionário em que os sujeitos 
(educadores) envolvidos não seriam identificados e aplicamos 100 questionários (25 na Zona Norte; 
25 na Zona Sul, 25 na Leste e 25 na Oeste).  

A escolha e a análise de dados foram feitas com base numa amostra de elementos que 
deverá permitir a extrapolação das interpretações à totalidade do universo. A técnica de triangulação 
na coleta de dados foi utilizada na pesquisa visando abranger a amplitude na descrição, na 
explicação e na compreensão do fenômeno estudado. Parte-se do princípio de que é impossível se 
conceber a existência isolada de um fenômeno sem vinculações estreitas com uma macrorrealidade 
social.    
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Acredita-se que o papel da educação sempre foi e sempre será um antídoto a todo tipo de 
violência. Nesse momento, é importante o papel de um Estado capaz de garantir um espaço para a 
defesa de direitos fundamentais importantes para as crianças e para os jovens. É a educação um 
direito a se ter novos direitos.  

Com a Constituição (BRASIL, 1988) a educação torna-se o primeiro dos direitos sociais. 
O artigo 3º destaca como objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito a busca de uma 
sociedade livre, justa e igualitária, a redução das desigualdades sociais, das disparidades regionais e 
das discriminações que ofendem à digniddade da pessoa humana. 

Mas é com esse discurso “progressista” que a educação vai elevando a violência 
simbólica e mostrando a face dos sujeitos da privação: negros, pardos, brancos pobres, migrantes do 
campo e de regiões mais pobres do país, moradores de bairros periféricos, dentre outros Existe uma 
discrepância entre o Brasil real e o Brasil oficial. Alimenta-se a falaciosa crença de que a norma 
pode criar valores e,  ao mesmo tempo, tenta-se incutí-la nas pessoas (DIMENSTEIN, 2009).  

Diante dos diversos princípios consagrados na Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança e do Adolescente encontram-se reiterados o direito à vida, à liberdade e as 
obrigações dos pais, da sociedade e do Estado (MORAIS, 2011). Mas o Estado brasileiro continua 
com sua política de inclusão oficial através de práticas pedagógicas absurdas.  

Outro fato que precisa ser destacado é o papel do educador nesse contexto de diversas 
violências na escola, à escola e da escola. Eles também são vítimas do sistema educacional. No 
atual contexto, cabe aos educadores do domínio dos conteúdos culturais, pois sem eles nem o 
professor e muito menos os alunos podem fazer valer os seus interesses, porque ambos ficam 
desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para 
legitimar e consolidar a sua dominação.  

Saviani (1985, p. 59)  profetiza: “[...] o dominado não se liberta se ele não vier a 
dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é 
condição de libertação”. Nesse sentido, há necessidade de uma Política de Educação em Direitos 
Humanos. Viola (In: SILVA; TAVARES, 2010, p.15) destaca:  

 
O tema da educação em direitos humanos é recente na história brasileira. Surge durante o 
processo de redemocratização, que marca os anos 1980, com a ousada proposta de construir 
uma cultura de participação cidadã, por meio da qual a sociedade brasileira se reconheça 
como sujeito de direitos. 
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A conjuntura histórica brasileira é marcada pela busca da reorganização da sociedade 
civil e dos movimentos sociais. Um Estado e uma sociedade somente serão considerados 
democráticos quando se constituírem sob a égide dos direitos humanos, num movimento que não 
recusa os conflitos exstentes entre classes, entre grupos e indivíduos. A situação de violência da 
criança e do adolescente sem escola vem crescendo. Melo (2011, p. 9) denuncia: 

 
Elas foram saindo da pauta de debates públicos nacionais, e sobretudo deixaram de figurar 
com um  tema de estudos no meio jurídico: há 18 anos predomina grande silêncio na 
literatura especializada acerca do modo de garantia de seus direitos, mas também nas 
Cortes de Justiça brasileiras, embora a Justiça ainda seja responsável formal, ao lado dos 
Conselhos Tutelares, pela determinação de institucionalização de crianças e adolescentes. 
 

O silêncio da sociedade com relação aos excluídos é histórico. Esta referência à 
historicidade dos direitos da criança implica ver a história como aquilo em referência a que se 
adquire hoje a possiblidade do direito. Têm-se um direito é porque temos uma história, retomando, 
assim, a questão da responsabilidade histórica que sobre nós recai em cada decisão sobre nossa 
herança diante do presente e à vista do provir. 

Busca-se nesta pesquisa uma explicação para a dialeticidade da violência simbólica com 
o abandono intelectual do ponto de vista da escola, da educação e foi possível constatar que ela 
sempre existiu desde o Brasil Colônia até hoje. Que a maioria dos professores pesquisados não 
consegue diferenciar os conceitos de violência, agressividade, hiperatividade, indisciplina e crianças 
e jovens sem limites e têm dificuldades de caracterizar cada comportamento e as formas de lida 
quando se manifestam na sala de aula, no contexto escolar. Fica evidente que não sabem lidar com 
o diferente, priorizando os alunos com melhor desempenho e disciplina em classe. A exclusão 
significa a cidadania dilacerada abortando a possibilidade da participação social. A vulnerabilidade 
da criança e do adolescente no Brasil é um dos emblemas mais marcantes da razão de ser de todo 
um aparato de Instituições e do próprio Direito. Para Melo (2011, p. 9): 

 
As várias formas de violência a que crianças e adolescentes sem situação de rua foram 
submetidas serviram de mote para todo um movimento em prol de um paradigma de direito 
da infância e da juventude. O reconhecimento de crianças e adolescentes com sujeitos de 
direitos, independentemente de sua condição individual, familiar ou social, trazia à luz a 
necessidade de garantia de liberdades cívicas e a universalização de direitos, com 
observância das especificidades à luz da diferença geracional. Acreditava-se, com isso, 
superar as condições de marginalização das crianças e adolescentes em situação de rua.  
 

Assim como Melo (2011), acreditava-se que todos os discursos em prol das crianças 
excluídas da escola mudaria a realidade na sociedade brasileira, mas a realidade fez ressurgir um 
novo paradigma: a sutileza da violência simbólica. Assim como as novas tecnologias de 
informações elas vão se moldando às exigências do mercado.  

O cenário do país melhora nos dados oficiais, mas nem todos os brasileiros se 
beneficiam com uma melhor renda devido à falta de educação. Os índices de abandono intelectual, 
por parte da escola pública, aumentam vertiginosamente como a criminalidade no país. Educação 
em Direitos Humanos e mais recursos com a garantia de sua correta aplicação na educação são 
bandeiras de luta de toda a população visando contribuir para que a inclusão social e também para 
que a distribuição de renda sejam, de fato, observadas como objetivos fundamentais no Estado 
Democrático de Direito (SILVA, 2010). 
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CONCLUSÃO 
 

A educação sozinha não muda a sociedade, mas homens educados são agentes de 
transformações (SILVA, 2012). Pesquisas mostram que as escolas públicas localizadas nos bairros 
do município de Natal/RN com alto índice de criminalidade têm seu Índice de Desenvolvimento 
Educacional – IDEB baixo. Dados oficiais colaboram com a hipótese que a péssima qualidade da 
educação pública pode ser um dos fatores do aumento da criminalidade dos jovens na sociedade.  

A partir da pesquisa “Direitos Humanos, Educação e Violência Simbólica”, pretende-se 
fazer um estudo jurieducacional da criminalidade dos jovens no município de Natal/RN, pois se 
acredita que a péssima educação no município de Natal pode ser um fator de marginalização na 
medida em que exclui crianças e jovens do processo educativo, deixando-os vulneráveis na 
sociedade. Esse recorte da pesquisa dando continuidade à busca de novos conhecimentos talvez 
desvele outros mecanismos de exclusão dentro da escola e fora do contexto escolar.  

Parte-se do princípio que os mecanismos de exclusão utilizados pela escola pública 
através de uma falácia neoliberal são conduzidos pelo princípio da inteligibilidade capitalista 
fortalecendo-se a dialeticidade entre o sistema escolar e a estrutura das relações entre as classes 
sociais. Com base na ciência e nos conhecimentos sistematizados ao longo da pesquisa, conclui-se 
que a escola, sendo considerada, neste estudo, como um fator de marginalização através da 
violência simbólica, via práticas pedagógicas, pode ser um espaço dialógico de transformação social 
e educacional na busca da cidadania de crianças e de jovens e adultos. A proposta da pesquisa foi a 
de se utilizar da riqueza de pluralidade metodológica disponível como ferramenta teórica de 
abordagem das questões que concernem aos objetos de investigação na área jurídica. 
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A EFETIVIDADE DO PETI SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS: UM ESTUDO EM 
MOSSORO-RN 

 
Cínthia Simão de Souza1; Maria Ivonete Soares Coelho2 

 
 

RESUMO: O presente texto constitui-se parte da experiência e das reflexões decorrentes da minha 
inserção como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UERN) 
na pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma avaliação da 
efetividade no município de Mossoró-RN. O objetivo geral desta foi avaliar a efetividade do PETI 
operacionalizado em Mossoró, tendo por referências, as efetivações na vida de seus usuários. Os 
objetivos específicos foram: mapear o processo histórico e de operacionalização do PETI em 
Mossoró; identificar a avaliação dos gestores e operacionalizadores municipais do programa acerca 
de sua efetividade; identificar as possíveis efetivações na vida dos usuários do PETI em Mossoró e 
aplicar a proposta de avaliação de efetividade pela expansão de capacidades.  A metodologia por 
nós utilizada constituiu-se de pesquisas bibliográfica, documental e de campo, utilizando nesta 
última, as técnicas de entrevistas semiestruturadas e grupos focais para a coleta de dados. A análise 
das informações obtidas nos permitiu inferir que os núcleos do PETI de Mossoró estão conseguindo 
efetivar transformações na vida dos usuários, estando estas caracterizadas por conquistas expressas 
na evolução no processo de aprendizado das crianças e adolescentes, no acesso ao conhecimento, no 
desenvolvimento de expressões artísticas diversificadas, nas possibilidades de ter mobilidade sócio-
espacial e atividades de lazer, bem como ultrapassagem de limites pessoais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Efetividade; Políticas Sociais; Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. 
 
INTRODUÇÃO  

 
Configurando-se como prática recorrente no Brasil, o trabalho precoce realizado por 

crianças e adolescentes ganhou espaço na agenda de debates da sociedade nos anos de 1990, devido 
a mobilização de diversos movimentos sociais e organizações, governamentais e não 
governamentais, que atuavam na defesa dos direitos infanto-juvenis. O alto índice de crianças e 
adolescentes desenvolvendo atividades inapropriadas para suas idades e, em geral, perigosas, 
insalubres e degradantes, despertou o interesse de sujeitos que, representando a vanguarda de um 
determinado momento histórico, compreendiam o trabalho precoce como um elemento 
demasiadamente prejudicial às diversas dimensões do desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
assim como viam estes últimos como indivíduos iguais perante aos demais e que por sua condição 
de formação física, mental, moral, espiritual e social, necessitavam de proteção e tratamento 
diferenciado.  

A resposta às reivindicações travadas no sentido de coibir o trabalho precoce no Brasil e 
de fazer com que o Estado passasse a fomentar políticas públicas direcionadas a esta problemática 
foi dada a população, primeiramente, através da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, 
com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elemento essencial para a 
construção de um país que reconhece os direitos das crianças e adolescentes. Culminando esse 
processo de reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, em 1995, o então 
presidente, Fernando Henrique Cardoso, cria o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
                                                            
1 Discente do 7º período do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UERN). E-mail: cinthiasimaosouza@hotmail.com 
2 Professora do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Campus Central Mossoró/RN. ivonetesoares@uern.br 
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(PETI), inicialmente implantado no estado do Mato Grosso do Sul (MS), devido a demasiada 
utilização do trabalho infanto-juvenil, onde denúncias apontavam cerca de 2.500 crianças e 
adolescentes em situação de trabalho. Posteriormente o Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho, mapeou as áreas com incidência de trabalho precoce, fato que propiciou a 
priorização dos estados que deveriam receber, com urgência, a intervenção do programa. Maior 
número de crianças e adolescentes envolvidas em atividades de risco, piores indicadores de pobreza 
e miséria e maior mobilização da sociedade civil foram os critérios utilizados para a escolha dos 
primeiros locais de implantação do programa citado. 

Rapidamente, o PETI expandiu-se por todo o país, confirmando a triste condição de 
crianças, adolescentes e famílias pobres e miseráveis, relegados às vulnerabilidades e riscos sociais. 
Como exemplo da relevância e expansão que o PETI teve no Brasil e, em particular, no Rio Grande 
do Norte, registramos que em Mossoró, o programa foi instituído desde 1999, tendo desde então, a 
nível local, uma grande relevância social, atualmente, destaque da rede socioassistencial do 
município, o qual tem uma população de 259.815 mil habitantes (IBGE, 2010) e comporta quatro 
núcleos do PETI, destes, três na zona urbana e um na zona rural. 

Frente ao exposto, ressalta-se que nossa pesquisa teve como objeto de estudo o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e como campo empírico o município de Mossoró, 
bem como que buscou-se realizar uma avaliação de efetividade que, segundo Arretche (2007, p. 
32), constitui-se no  

 
[...] exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus 
impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva 
mudança nas condições prévias de vida das populações atingidas pelo programa 
sob avaliação. 

 
Nesta perspectiva, a pesquisa citada buscou realizar uma avaliação de efetividade 

considerando objetivos do PETI, quais sejam os seguintes: 
 

· possibilitar o acesso, a permanência e o bom desenvolvimento das crianças e 
adolescentes na escola; 
· oferecer atividades que complementem as da escola; 
· conceder uma complementação mensal de renda; 
· proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas;  
· promover programas e projetos de qualificação profissional de geração de 
trabalho e renda em consonância com a família.   

 
É importante destacar que estes objetivos ganham sentidos para avaliação de efetividade 

especialmente a partir da escuta dos usuários sobre o tema nos grupos focais, onde foi possibilitada 
a fala para identificação dos impactos do PETI em suas vidas, ou seja, identificação de efetivações 
significativas em suas vidas (Sen, 2000) a partir aplicação da proposta de avaliação de efetividade 
pela expansão de capacidades (COELHO, 2011), como condição para definição da efetividade do 
PETI em Mossoró. 

Ressalta-se que, do ponto vista conceitual, a pesquisa ancorou-se em estudos de autores 
clássicos da temática avaliação de politicas públicas e do Serviço Social, com destaque também 
para a definição de avaliação de efetividade e do o conceito de Amartya Sen de efetivações, o qual 
constitui-se norteador da pesquisa e que designa conquistas que são valorizadas pelos indivíduos e 
sociedade, que vão desde as mais elementares, como alimentar-se, até as mais complexas, como 
desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar em público (SEN, 1993, p.315). Em 
termos mais específicos, utilizamos a proposta de avaliação de efetividade pela expansão de 
capacidades, proposta em tese de doutorado pela professora coordenadora da pesquisa, observando 
seus referenciais teóricos metodológicos e indicadores de avaliação, além dos procedimentos 
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operativos de avaliação e técnicas de pesquisa social como entrevista e especialmente os grupos 
focais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Para consecução dos objetivos propostos foram realizadas revisão de literatura, pesquisa 

documental e pesquisa de campo, com realização de entrevistas semiestruturadas com gestores do 
PETI em Mossoró (gestora municipal e coordenadores de núcleos do PETI) bem como a aplicação 
da técnica de grupo de foco com usuários de três núcleos do PETI. 

A revisão bibliográfica constou do estudo de textos que nos orientaram teoricamente no 
que concerne ao nosso objeto de pesquisa, passando por temáticas como criança e adolescente, 
trabalho infantil, políticas sociais públicas e avaliação de políticas públicas, destacamos que para o 
presente estudo constitui-se fundamental a leitura da tese de COELHO (2011) intitulada 
Desenvolvimento e assistência social: uma avaliação da efetividade da política de assistência social 
nos municípios de Assú e Mossoró-RN, (2004-2008), que estrutura a proposta metodológica da 
pesquisa, com destaque para as reflexões acerca da relação desenvolvimento e assistência social e 
avaliação da efetividade pela expansão de capacidades. Nesse sentido ressaltamos também a leitura 
e a contribuição do autor Amarthya Sem(1993,2002), que nos aproximou da discussão do 
desenvolvimento como liberdade e particularmente do conceito de efetivações.  

Ressaltamos que Amarthya Sen compreende as efetivações como conquistas que são 
valorizadas pelos indivíduos e sociedade, que vão desde as mais elementares como alimentar-se até 
as mais complexas como desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar em 
público (SEN, 1993, p.315). 

 Quanto a pesquisa documental, merece destaque o mapeamento das monografias 
produzidas de 1990 até 2011, bem como os relatórios técnico científicos derivados das experiências 
de estágio existente nos bancos de dados da Faculdade de Serviço Social (FASSO), que tratam das 
temáticas criança e adolescente e do PETI. Realizou-se também pesquisa documental junto a 
gerência de desenvolvimento social e coordenação do PETI em nível municipal, bem como consulta 
a sites do governo feral, particularmente do ministério de desenvolvimento social que sintetizavam 
informações acerca do PETI.   

A pesquisa de campo deu-se através da realização de entrevistas semiestruturadas com 
coordenadores do PETI e da aplicação da técnica do grupo focal. Ressaltando que o grupo de foco 
ou focal constitui-se em uma 
 

Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] alguns 
controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os participantes tendem a 
controlar e compensar um ao outro, eliminando, assim, opiniões falsas ou radicais 
[...] e é razoavelmente fácil avaliar até que ponto existe uma opinião 
compartilhada, relativamente consistente [...] entre os participantes (FLICK, 2007, 
p. 125)  
 

A aplicação da técnica de grupos focais foi pensada de forma que propiciasse a coleta 
de dados significativos, levando em consideração as informações que almejamos coletar, bem como 
outras que pudessem surgir no decorrer do processo e que de igual forma nos seriam úteis. Os 
grupos focais foram realizados com os responsáveis por crianças e adolescentes inseridos nos 
núcleos do PETI dos bairros Barrocas, Alto de São Manoel e Alto da Conceição no município de 
Mossoró, observando as seguintes questões: 
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Utilizou-se como referências/parâmetros para avaliação da efetividade pela expansão das 
capacidades os seguintes indicadores: renda e acesso a bens e serviços; inserção comunitária; 
mobilidade sócio-espacial e acesso as demais políticas públicas.  

Estes indicadores formatados por COELHO (2011) constituem-se nos parâmetros da 
avaliação de efetividade pela expansão de capacidades, sendo as falas expressas nos grupos focais 
analisadas a partir da identificação destes, o que possibilitou identificar as efetivações e definir a 
efetividade do programa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Os objetivos de um programa social implicam em impactos e efeitos na vida da população a 

que se destina. Os impactos se caracterizam como alterações ou mudanças efetivas na realidade 
sobre a qual o programa intervém e por eles são provocadas, já os efeitos dizem respeito a outros 
impactos do programa, esperados ou não que afetam o meio social e institucional no qual se 
realizou (DRAIBE, 2001, p.21). 

 Com a pesquisa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma 
avaliação da efetividade no município de Mossoró- RN verificamos, através da aplicação da técnica 
de grupos focais, que as atividades desenvolvidas nos núcleos do PETI da cidade de Mossoró 
produzem mudanças e alterações, estas reveladas nas falas das responsáveis pelas crianças e 
adolescentes inseridos nos núcleos. Nesta perspectiva, um dos pontos mais destacados pelas 
participantes dos grupos focais foi a aprendizagem, estas enfatizaram o fato de perceberem as 
crianças ou adolescentes absorvendo múltiplos conhecimentos, sejam estes relacionados a educação 
formal, artes ou temas gerais, como constatamos na  fala que segue, a qual nos permite visualizar a 
valorização que as usuárias atribuem ao processo de aprendizagem.  

 
“[...] as meninas aprendem muita coisa aqui no PETI. Além do estudo porque ela 
tem uma aula de reforço [...]” 
 

Na fala seguinte ressaltando o apoio a educação formal e a formação cidadã, uma das 
participantes evidencia que o PETI contribui: 

 
[...] principalmente na educação, no desenvolvimento, no querer aprender né?” 

 
Percebemos, a partir dessas falas, impactos em determinado aspecto da vida das crianças e 

adolescentes, os quais tem grande significado para as responsáveis por estes.  
Os grupos focais evidenciaram também conquistas complexas, como as concernentes às 

relações interpessoais, a afirmação pessoal e autoestima como podemos ver no depoimento 
seguinte: 

Questão norteadora 1: 
A inserção no PETI 

Questão norteadora 2:  
A vivência no PETI 

Questão norteadora 3:  
A avaliação do PETI 

. Como conheceu o 
Programa. 
. Como acessou/se 
inseriu. 
. Por que se interessou 
pelo Programa. 
. Como era a vida antes 
do PETI 

. O que o PETI 
proporcionou em termos 
de renda, mobilidade 
sócio-espacial, acesso a 
outras políticas publicas e 
participação comunitária.  
. O que faz no PETI que 
considera mais 
significativo para sua 
vida. 

. O PETI contribuiu em 
sua vida? Em que? Cite 
exemplos. 
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“Sai um bocado de artista daqui. Se desenvolve né, a criança? Porque tem muitas 
que são acanhadas.” 
 

Destacamos, neste sentido, que a arte, o desenho, a pintura, o teatro, o canto e a dança são 
expressões artísticas desenvolvidas nos PETI’s que correspondem ao objetivo de oferecer atividades 
que complementem as da escola, contudo, acabam por ultrapassá-lo, na medida em que 
proporcionam o acesso campos que não são comuns às crianças e adolescentes, bem como conflui 
para que estas desenvolvam habilidades e capacidades. As falas que seguem, confirmam esta 
afirmativa. 

 
“Agora no dia das mães teve muita criança aí que se destacaram no teatro, na 
música.” 
 
“O meu pelo menos adora. Nossa, se falar pra vim pro PETI...chega em casa 
dizendo: aprendi isso, aprendi aquilo, tem sempre novidade boa. Faz muita arte de 
desenho, pintura, tem sempre uma novidade.” 
 

Dentre outras efetivações que pudemos observar, estão as possibilidades de passeios e 
acesso a determinados espaços da cidade. Esses dois elementos são valorizados tanto pelas crianças 
e adolescentes quanto pelas responsáveis por estes. Faz parte das atividades dos núcleos do PETI 
levar os petianos para passeios em locais como teatro, biblioteca, cinema, shopping, entre outros 
locais onde desenvolvem atividades diferenciadas da rotina que cumprem. A fala seguinte expõe o 
significado que um petiano atribui às atividades mencionadas. 

 
“[...] o que eles mais adoram é o teatro: “mãe vou lá pro teatro...ai, foi tão bom a 
peça, assisti o filme.” 

 
Quanto a opinião das participantes dos grupos focais sobre essas atividades, temos o 

seguinte depoimento: 
 

“No meu caso, a minha não tinha como ir ao shopping porque eu sou doméstica, 
mas tem só uma moto, não dá pra levar todo mundo né? Elas conheceram através 
do PETI.” 
 

De acordo com as falas apresentadas inferimos que o PETI vai além quando do 
cumprimento de seus objetivos, proporcionando impactos e efeitos, a priori, não 
visualizados/esperados. A última fala expressa bem a relevância dada a esse tipo de acesso que o 
programa proporciona, não somente por serem locais em posição de destaque na sociedade, mas 
pelo fato de a maioria das participantes mencionarem que as crianças e adolescentes não teriam tais 
possibilidades se não fosse através do PETI.  

Nesse ponto, além do acesso a bens e serviços, aparece também a dimensão da 
mobilidade sócio-espacial, elementos que constituem, junto com a inserção comunitária e o acesso 
as demais políticas públicas, o grupo de indicadores utilizados para obter os resultados desejados. 

Conceder uma complementação mensal de renda é um dos objetivos do PETI e esse fato 
está ligado com a situação de pobreza e miséria que a maioria dos usuários enfrenta, bem como a 
sua condição de exposição às vulnerabilidades sociais.  Ao serem inseridas no programa as famílias 
passam a ter acesso a essa transferência de renda através do Programa Bolsa Família, elemento que 
foi evidenciado nos grupos focais e considerado importante, como percebemos falas que seguem. 
 

“A parte dos meninos ajuda muito sabe, das minhas eu compro material escolar 
delas com esse dinheiro, vai comprando devagarinho, divido... me ajuda muito.” 
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“O Bolsa Família serve muito. Eu recebia só quinze reais. Quando eu coloquei o 
menino aqui, aí aumentou. Pra mim faz diferença porque vinte reais não é quase 
nada, mas com o que eu ganho dá pra se virar um pouquinho.” 

 
A maioria das áreas de abrangência dos núcleos do PETI em Mossoró são caracterizadas 

como localidades acometidas pela vulnerabilidade social que, consequentemente, gera situações de 
risco. Nesse sentido, as participantes dos grupos focais, majoritariamente, mencionaram o quanto é 
importante a participação das crianças e adolescentes no PETI, para evitar que estes sofram alguma 
consequência originada pelo modo como se apresenta o território em que vivem. Ao dizerem que o 
PETI “não dá oportunidade deles estarem no meio da rua, que é onde não presta” ou então que no 
programa “eles tão se ocupando em alguma coisa, não tão no meio da rua correndo, se envolvendo 
com quem não presta”, as responsáveis pelas crianças e adolescentes estão se referindo diretamente, 
ainda que não tenham consciência, aos termos vulnerabilidade e risco social, realidades oriundas da 
forma como está organizada a sociedade brasileira, que no decorrer dos anos se apresenta 
demasiadamente injusta, excludente e violenta.  

Considerando que o PETI objetiva retirar as crianças e adolescentes da situação de trabalho 
precoce e, para essa finalidade, desenvolve uma série de ações destinadas ao desenvolvimento 
integral dos petianos, podemos afirmar que este apresenta um significativo grau de efetividade na 
cidade de Mossoró. O programa possibilita o acesso à educação formal, alimentação, esporte, lazer 
e cultura, bem como a convivência familiar e comunitária e foi, partir das falas das participantes dos 
grupos focais, que pudemos identificar as efetivações que vem ocorrendo nas dimensões 
supracitadas. Os depoimentos se caracterizam como um elemento riquíssimo, repleto de diversos 
significados; a partir destes, foi possível identificar as transformações propiciadas pelo PETI, as 
quais perpassam a vida das crianças, adolescentes e dos demais membros da família.  

Podemos afirmar que os núcleos de PETI em Mossoró estão gerando as conquistas das quais 
nos fala Amartya Sen (1993) e Coelho (2011). A evolução no processo de aprendizado, o acesso ao 
conhecimento, o desenvolvimento de expressões artísticas, as possibilidades de ter mobilidade 
sócio-espacial e lazer e a ultrapassagem de limites pessoais são elementos que constituem campos 
de conquistas significativas.  
 
CONCLUSÃO  
 

É válido e de extrema relevância apontar melhorias para o PETI que foram indicadas pelas 
participantes dos grupos focais. Apesar de, unanimemente, estas expressarem satisfação pelos 
resultados que o programa vem propiciando em suas famílias, alguns aspectos, segundo seus 
depoimentos, precisam receber atenção por parte do poder público. Constituem o conjunto desses 
aspectos as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, os recursos repassados ao 
programa, a estrutura física dos núcleos e os cursos.  

As participantes dos grupos focais apontaram que as atividades devem se diferenciar com o 
decorrer do tempo, afim de que os petianos possam manter-se interessados em participar do 
programa. Quanto aos recursos, estas expressaram o entendimento de que deveria haver mais 
repasses e uma gestão adequada destes, para que os núcleos possam desenvolver suas atividades de 
forma qualitativa. A capacitação e qualificação dos profissionais também foi um ponto mencionado, 
tratado como condição para o bom desenvolvimento do trabalho destes e para boas relações dos 
mesmos com as crianças e adolescentes. Uma estrutura física adequada e que comporte o 
desenvolvimento das diversas atividades também fez parte das indicações, passando pela oferta de 
cursos, um dos objetivos do PETI, mas que no município de Mossoró não vem sendo efetivado. 

Considerando o exposto, a partir da pesquisa realizada, pudemos constatar que o PETI em 
Mossoró cumpre, em parte, os seus objetivos, dada tanto a limitação de recursos quanto fragilidades 

Anais do VIII SIC 714

ISBN 978-85-7621-051-1



no processo de gestão. No entanto sob a ótica de seus usuários, podemos afirmar que, mesmo assim, 
o PETI em Mossoró tem efetividade porque contribui com efetivações na vida destes. 

Ao final da pesquisa, concluímos que esta, muito mais que atualizar dados, inscreve-se no 
campo dos estudos que em muito pode contribuir com a sociedade em geral, especificamente com o 
PETI e com a assistência social, em particular no município de Mossoró.  
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A INSERÇÃO EM MERCADOS: O CASO DA REDE XIQUE XIQUE DE 
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA (RN)1. 
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Resumo  
Este trabalho objetiva analisar as formas de acesso aos mercados de agricultores vinculados à Rede 
Xique Xique de Comercialização Solidária. Para realização desse estudo utilizou-se, na metodologia, 
um estudo de caso da Rede Xique Xique e tem como unidade de análise a feira local, esta realizada 
semanalmente por agricultores familiares e regulada pela Rede em dez dos doze núcleos em que atua. E 
ainda consistiu em um estudo que contou com dados secundários por intermédio de pesquisa 
documental obtidos na abordagem qualitativa, além de dados quantitativos obtidos através de relatórios 
da CONAB/RN. As formas de comercialização dos agricultores da Rede Xique Xique é bastante 
diversificada, porém as estruturas de acesso ainda se encontram frágeis. Grande parte dos agricultores 
realiza a comercialização por meio das feiras semanais que são espaços livres nos núcleos/municípios 
em que a Rede atua dentro da dinâmica da agroecologia, agricultura familiar e economia solidária. 
Sendo possível constatar a relação entre a existência de uma estrutura de organização dos agricultores 
familiares (cooperativas, associações, etc.) com a diversificação da produção agrícola, e estas com o 
acesso as políticas publicas de apoio à comercialização. Estes empreendimentos vêm acessando o PAA 
através da CONAB/RN, com operações para formar estoques e realizar doações a pessoas que se 
encontra em vulnerabilidade social. Essas operações tem garantido um mercado direto para produtos 
como arroz, castanha, mel e contribuído com o aumento da renda para os agricultores no campo e o 
fortalecimento das organizações coletivas no âmbito da Rede Xique Xique.  
PALAVRAS – CHAVE: Agricultura Familiar; Compras Governamentais; Mercados em Rede. 

 
 

 INTRODUÇÃO 
Na concepção da Rede Xique Xique, é de fundamental importância à criação, o 

fortalecimento e a dinamização das formas de comercialização nos mercados locais (seja nas feiras 
da agricultura familiar nos municípios, seja nas compras governamentais locais e regionais), para 
posteriormente, expandir para outros mercados. È sempre importante destacar as feiras da 
agricultura familiar nos munícipios que a constituem, pois esse espaço caracteriza-se para além das 
relações comerciais; é um espaço de troca e resgate de saberes tradicionais da diversidade da 
agricultura familiar. A Rede Xique Xique tem em seus princípios a agricultura familiar, 
agroecologia e economia solidária. 

A agricultura familiar é uma forma de produção diferenciada e caracterizada pela 
integração da mão-de-obra de indivíduos que compõe uma família, assim como unidades produtivas 
que se organizam com base em relações de parentesco. Para uma conceituação geral, Lamarche, 
                                                            
1 Este trabalho é resultado de pesquisa em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e 
petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (www.uern.br), com 
financiado do Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater 033/2009. 
2 Discente do Curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Central, UERN. E-mail: 
jessiksamara@hotmail.com 
3 Economista. Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PGDR/ UFRGS). Professor da 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN). Pesquisador CNPq. E-
mail: emanoelnunes@uern.br 
4 Discente do curso de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bolsista ITI do CNPq. 
thalita.jdt@hotmail.com 
5 Discente em Gestão Ambiental, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). Bolsista PIBIC/CNPq. andreya_raquel@hotmail.com 
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(1993, p. 15) explicita que “A exploração familiar, tal como a concebeu, corresponde a uma 
unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho esta intimamente ligado à família”. 
Assim a agricultura familiar torna-se importante como fator de geração de renda e empregos para os 
pequenos agricultores que não possuem muitas oportunidades e que ainda enfrentam grandes 
dificuldades que não estão superadas, como o acesso aos mercados, à desvalorização e a baixa 
remuneração dos seus produtos. 

É um importante setor econômico e social no Brasil e em todo cenário mundial, é desses 
pequenos agricultores que derivam a maior parte dos alimentos que chegam as nossas casas. 
Atualmente esse setor vem ganhando atenção em suas particularidades. É uma forma social 
reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agrária é 
majoritariamente composta por explorações nas quais o trabalho da família assume uma importância 
decisiva. A legitimação crescente da noção agricultura familiar junto aos movimentos sociais também 
pode ser atribuída ao próprio enfraquecimento de outras denominações que eram usadas até então, 
como a de “trabalhador rural” ou “pequenos proprietários” (Scheneider, 2003). 

Ultimamente tem-se a necessidade da criação de um novo modelo que esteja moldado nos 
padrões ecológicos, tecnológicos e economicamente sustentáveis, inovando com uma agricultura 
mais sustentável, preocupada com o meio ambiente e com o bem-estar do consumidor. De acordo 
com Altiere,  

Ocasionalmente, os agricultores que empregam métodos alternativos podem ter de aplicar 
medidas mais drásticas (isto é, inseticidas botânicos, fertilizantes alternativos) para 
controlar pragas específicas ou deficiências do solo. A agroecologia engloba orientações de 
como fazer isso, cuidadosamente, sem provocar danos desnecessários ou irreparáveis. 
(Altiere, 2009, pg. 24) 

 Com as tecnologias socialmente e ecologicamente apropriadas é possível reduzir o tempo de 
trabalho necessário do agricultor no processo produtivo, sem diminuir o seu valor agregado. A 
agricultura ecológica, na agricultura familiar, seria a forma mais avançada de tecnologia na produção 
de alimentos. O equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente sendo um dos seus objetivos 
promoverem o crescimento econômico por meio da preservação ambiental, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

A economia solidária trata-se de atividades produtivas que se inserem no mercado e 
constituem redes de comercialização próprias. Ainda hoje, ela é conhecida em vários lugares como 
cooperativismo ou economia popular solidária e segundo Singer (2002), suas características básicas 
são a igualdade, liberdade e uso da propriedade coletiva associada ao capital, gerando meios que 
associem produção, comércio, consumo e poupança, igualmente entre todos os membros na forma de 
cooperativas, onde todos têm direitos iguais à mesma parcela do capital, de acordo com o progresso 
adquirido. 

Nesse sentido, através dos princípios da economia solidária a Rede Xique Xique de 
Comercialização Solidária através das feiras da agricultura familiar buscam articular agricultores 
familiares nos dez núcleos/ municípios pesquisados visando reforçar estratégias por parte das 
famílias rurais a partir do desenvolvimento de práticas agroecológicas, da organização social e 
produtiva e da comercialização direta dos produtos agrícolas. Para Nunes et al (2011), uma 
estratégia que se destaca como alternativa na criação e ampliação de oportunidades através de 
empreendimentos livres, e que vêm ganhando força, é a que incentiva formas mais eficientes e 
justas de organização da produção, do trabalho e do acesso a mercados através dos princípios da 
Economia Solidária. 

O PAA é um programa inovador no que se refere a oportunizar os agricultores o acesso 
à comercialização, a regulação dos preços, e a garantia de estoques para o beneficiamento no 
âmbito da agricultura familiar. Assim como também garante a distribuição dos produtos da 
agricultura familiar para instituições locais e regionais.  Segundo Nunes et al (2012), o objetivo do 
PAA sintetiza a inserção dos agricultores familiares de baixa renda no mercado de consumo de 
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massa via ampliação da renda e, ao mesmo tempo, possibilita o crescimento do produto agrícola em 
função do aumento na demanda. Como resultado, essa política promove um conjunto de ações que 
podem levar à redução das desigualdades regionais e da degradação ambiental, possibilitando o 
ordenamento territorial, pois respeita e se preocupa com a diversidade regional. 

A presente proposta enfatiza as formas de acesso aos mercados de agricultores 
vinculados à Rede Xique Xique, no Rio Grande do Norte. E quais as perspectivas e desafios que os 
agricultores encontram em comercializar seus produtos através das feiras da agricultura familiar e 
programas institucionais.  

A Rede Xique Xique está desenvolvendo um trabalho de estimulo a comercialização 
dos produtos dos agricultores familiares sejam em unidades familiares ou empreendimentos mais 
estruturados como as Associações e Cooperativas.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para realização desse estudo utilizou-se, na metodologia, um estudo de caso da Rede 
Xique Xique e tem como unidade de análise as feiras locais, que estão organizadas são realizadas 
semanalmente por agricultores familiares e regulada pela Rede Xique Xique em dez dos doze 
núcleos em que atua. A sua estrutura atual pesquisada é constituída por cerca de sessenta grupos 
produtivos distribuídos em 12 (doze) núcleos (ou municípios), estando presente nos territórios da 
cidadania Sertão do Apodi, Assu-Mossoró e Mato Grande, atuando nos seguintes núcleos (ou 
municípios): Apodi, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Janduís, Messias Targino, 
Mossoró, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau. 

Foi utilizado como objeto da pesquisa um questionário instrumental elaborado e 
estruturado para monitorar semanalmente as feiras dos dez núcleos de atuação da Rede Xique 
Xique. As principais variáveis analisadas neste trabalho foram: a receita semanal e mensal das 
feiras, a pesquisa completa consistiu na aplicação semanal destes questionários de julho de 2010 a 
junho de 2011, ao longo de 52 semanas, ou 1 ano. Que teve como procedimento e tratamento dos 
dados à utilização do software SPSS versão 16.  

 A aplicação dos questionários nas feiras locais é realizada semanalmente por dez 
articuladoras, uma em cada núcleo, vinculadas à Rede Xique Xique. Consistiu também em um 
estudo que contou com dados secundários por intermédio de pesquisa documental obtidos na 
abordagem qualitativa, além de dados quantitativos obtidos através de relatórios da CONAB. Dessa 
forma, o tratamento e análise das informações foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 
Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma das formas de comercialização da Rede Xique Xique é através das feiras semanais, 
como a frequência da presença das quatro formas de organização (unidades familiares, grupos, 
associações e cooperativas) e outros mercados, como a comercialização acessada pelas associações 
e cooperativas que constituem a Rede Xique Xique que é o mercado institucional (PAA, CONAB)6. 
 Para Nunes et al (2011), pode-se associar o modelo da economia solidária e os 
mercados locais e regionais como instrumento único e integrado de transformação, o qual se destaca 
como estratégia alternativa na criação e expansão de mercados e de oportunidades dentro do 
ambiente hostil do sistema capitalista. 

                                                            
6 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das ações do Fome Zero e promove o acesso a alimentos às populações em 
situação de insegurança alimentar e promove a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura 
familiar. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) é o órgão executor do PAA no Rio Grande do Norte. 
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A figura 1, mostra como está distribuída nos municípios os grupos produtivos, que 
compõem a Rede Xique Xique, destaca-se com o maior número de grupos o municípios de Apodi 
com 21 grupos produtivos, com dinâmica de produção, beneficiamento de produtos e 
comercialização via feira e acesso às compras governamentais. 

 
           Figura 1. Total de grupos produtivos por núcleo da Rede Xique Xique. Fonte: Pesquisa de campo, 2010-2011. 

 
As formas de comercialização da Rede Xique Xique são centradas a partir da 

organização produtiva dos grupos e de acordo com as cadeias produtivas, as unidades familiares 
atuam com maior ênfase no setor de hortifrutigranjeiro, comercializando diretamente nas feiras 
agroecológicas da agricultura familiar semanais.  

Quanto às receitas, a tabela 1 mostra a capacidade de cada um dos dez municípios 
(núcleos) a partir da evolução do monitoramento semanal realizado pelas articuladoras7 da Rede 
Xique Xique correspondente ao período de um ano (julho de 2010 a junho de 2011).  Essas feiras 
vêm, dinamizado e fortalecendo os grupos, assim como estimula a produção e organização para 
acessar outros mercados.    
 

Tabela 1: Comercialização nas Feiras por Municípios 

MUNICÍPIO  Valor Anual (R$) Média mensal (R$) 
Apodi 154.792,01                     12.899,33  
Baraúna 13.392,94                       1.116,08  
Governador Dix-Sept Rosado 14.498,73                       1.208,23  
Janduís 41.389,18                       3.449,10  
Messias Targino 37.569,68                       3.130,81  
Mossoró 2.295,20                          191,27  
São Miguel do Gostoso 25.292,81                       2.107,73  
Serra do Mel 545,87                            45,49  
Tibau 50.050,69                       4.170,89  
TOTAL 339.827,12                   28.318,93  

                   Fonte: pesquisa de campo, 2010-2011. 
                    
 Partindo do trabalho desenvolvido pela a Rede Xique Xique e suas parcerias, (ONGs, 
Universidades com Projetos de Pesquisa)  nos grupos, Associações e Cooperativas que participa da 

                                                            
7 O trabalho das articuladoras é uma das estratégias utilizadas pela Rede Xique Xique para fortalecer o trabalho de organização, 
mobilização e acompanhamento às atividades realizadas em cada município.  
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rede ao longo deste anos, percebe-se  o desenvolvimeto de um trabalho de base agroecologica, de 
diversificação de produtos e acesso aos mercados.  
 A dinâmica de comercialização como já foi dito inicialmente, foi mais centrada nas 
feiras, no entanto dentro da Rede já se estruturou Associações e Cooperativas que vem acessando a 
politicas e programas de comercialização governamentais. Este tipo de mercado exige uma 
legalidade por parte das organizações (ata, estatuto, DAP juridica, certidões) assim como  
quantidade e regularidade na produção.  
 A tabela 2, mostra as operações realizadas pelas associações e Cooperativa vinculadas a 
Rede Xique Xique  no PAA via CONAB, no periodo de 2003 a 2011.  As modalidades trabalhadas 
foram as Formações de Estoques, com objetivos de oportunizar capital de giro e estoque aos 
empreendimentos. A outra modalidade acessada foi a Compra com Doação Simultânea, nesta 
operação o empreendimento vende e ao mesmo tempo distribue os alimentos para instituição ou 
escolas locais ou da região.  
 

Tabela 2: Operações com PAA de 2003 a 2011. 
Empreendimento Núcleo/ 

Município 
Produtos 

 
CPR  

Estoque 
CPR 

Doação Total 

Associação de Apicultura de Serra 
do Mel (APISMEL) 

Serra do 
Mel Mel 268.002,00 295.168,73 563.170,73 

Associação Francisca Jota da Silva 

Serra do 
Mel 

Mel, bolo de 
castanha de 

caju e de mel e 
polpa de frutas 

63.400,00 139.272,00 202.672,00 

Associação do Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária 
Boa Fé 

Mossoró Mel e castanha 
de caju 63.200,00 - 63.200,00 

Cooperativa dos Beneficiadores 
Artesanais de Castanha de Caju 
(COOPERCAJU) 

Serra do 
Mel 

Castanha de 
caju 130.000,00 - 130.000,00 

Associação dos Produtores de 
Arroz do Vale do Apodi (APAVA) Apodi Arroz integral - 99.633,60 99.633,60 

TOTAL  524.602,00 534.074,33 1.058.676,33 
    Fonte: Dados sistematizados pelos autores a partir dos Relatórios da CONAB, 2011. 
 

Os empreendimentos listados na tabela 2 possuem uma infraestrutura que possibilita a 
agregação de valor aos seus produtos, ocasionando o aumento na demanda produtiva e de capital de 
giro, pois boa parte dessas culturas pode ser produzida em períodos distintos durante o ano e assim, 
necessitam que a Associação ou Cooperativa garanta a formação de seus estoques para que, no 
período da “entre safra” possam continuar com processo de comercialização na perspectiva de 
garantir o preço justo para os agricultores. 

 
CONCLUSÃO 
 

Tornou-se possível constatar que a Rede Xique Xique, vem construindo uma dinâmica 
de comercialização solidária, sua maioria através das feiras locais, que ocorrem nas sedes dos 
municípios que compõem os núcleos, assim como o espaço de comercialização solidária que realiza 
venda direta aos consumidores e entrega de cestas domiciliares, assim gradativamente de acordo 
com a organização produtiva e social os empreendimentos estão se inserindo nos mercados 
institucionais. São as Associações e Cooperativas que vem acessando o PAA nas modalidades de 
estoques e doação simultânea, oportunizando venda direta com preço justo aos agricultores, assim 
como contribui também para a regulação dos preços dos produtos da agricultura familiar.  

Contudo é notória a importância de espaços e estratégias de comercialização para os 
produtos da agricultura familiar e da economia solidária, sejam feiras, trocas, compras 

Anais do VIII SIC 720

ISBN 978-85-7621-051-1



governamentais, para dinamizar os grupos produtivos e estimular o aumento da produção 
agroecológica no interior da Rede Xique Xique. 
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A METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA E AS POÉTICAS DA EXISTÊNCIA 
EM O CHINÊS AMERICANO 

 
Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira1 

 
 

RESUMO: O presente trabalho deriva de uma investigação sobre quadrinhos autobiográficos e sua 
relação com a estética da existência e as narrativas do contemporâneo. Para tanto, analisa o caso do 
quadrinho O chinês Americano (2009), obra de um autor sino-americano que narra as dificuldades 
de adaptação, a diáspora, o sincretismo e a oscilação entre se buscar manter ou esquecer a tradição e 
o vínculo com o país de origem. Vagamente inspiradas nas experiências do autor, a obra não se 
declara autobiográfica, nossa hipótese é de que ela pode ser tratada como uma metaficção 
historiográfica, um conteúdo produzido em acordo com a perspectiva da “poética pós-moderna” 
(HUTCHEON, 1990), que reflete, portanto, estéticas contemporâneas de representação e utiliza 
recursos que são marcas dessa estética, tais como o pastiche (DYER, 2007). Para o aprofundamento 
da análise, travamos diálogo com os estudos culturais e o conceito de estética de existência de 
Michel Foucault (1985). 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho analisa a estética das autobiografias em quadrinhos a partir de sua 

dimensão autoral e dos temas que elas articulam no cenário contemporâneo. As HQs 
autobiográficas tem merecido bastante atenção da crítica especializada e por vezes são mencionadas 
e premiadas como livros, caso da narrativa gráfica Maus (SPIEGELMAN, 1992), ganhadora do 
prêmio Pulitzer. 

Para tanto, toma a obra O chinês americano (2009), escrita por Gene Luen Yang, que 
apresenta três episódios, cada qual com um protagonista diferente, mas cujas narrativas tem em 
comum o tema da diferença cultura, do estereótipo e da adaptação a uma nova cultura, que muita 
vezes os leva a negar e até mesmo a rechaçar sua cultura de origem. 

Em nossa investigação, analisamos conceitos advindos do campo da teoria literária e da 
estética pós-moderna, como os termos metaficção historiográfica e poéticas da pós-modernidade, 
debatidos por Hutcheon (1990), em sua tentativa de analisar a presença na autorreflexividade nos 
textos contemporâneos. E os associamos às ideias elaboradas pelo filósofo Michel Foucault (1985), 
em torno daquilo que ele irá chamar de estética da existência. 

Para compreendermos o conceito de metaficção historiográfica, é necessário num 
primeiro instante buscarmos o que de fato se caracteriza como pós-modernismo, o que para tanto, 
Hutcheon (1990) acredita que deve ser feito a partir do entendimento de que sua produção cultural 
uma poética, que ela define ao caracterizar a relação entre a crítica cultural e seus autores. 

Pode-se ainda destacar, partindo do ponto de vista de teóricos que consideram o pós-
modernismo como, “tendência cultural dominante” (Jameson, 1993, p. 56) que ele trás como uma 
de suas fortes características, o fato de conseguir minimizar a hegemonia burguesa, o que se dá na 
medida em que surgem práticas capitalistas responsáveis por potencializar o desenvolvimento da 
cultura de massa. Hutcheon vai além ao dizer 

 
[...] na verdade, afirmaria que a crescente uniformização da cultura de massa é uma 
das forças totalizantes que o pós-modernismo existe para desafiar. Desafiar, mas 

                                                            
1 Discente do Departamento de Comunicação Social – habilitação Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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não negar. Mas ele realmente busca afirmar a diferença, e não a identidade 
homogênea. Pode-se dizer, é claro, que o próprio conceito de diferença envolve 
uma contradição tipicamente pós-moderna: a “diferença”, ao contrário da “não-
identidade”, não tem nenhum oposto exato contra o qual se possa definir. 
(Hutcheon, 1990, p. 22) 

 
 O que é claro sobre o pós-modernismo é seu caráter contraditório e desafiador, que 

busca a todo instante se instalar e desinstalar do que é considerado como cultura dominante, embora 
não a negue, e, sim, a conteste. A autora Hutcheon (Ibid) apresenta, em sua obra, os anos 60 como o 
momento impulsionador para a difusão e aceitação do pós-moderno; embora ainda não o tenham 
definido; uma vez que ele foi decisivo para o desenvolvimento de um conceito diferente sobre a 
função da arte, conceito este que viria a contestar a visão moral e elitista da época. 

 Diante do novo contexto, ocasionado pelo surgimento do pós-modernismo e suas 
inúmeras contradições, que desencadearam novas teorias e concepções acerca da arte e da cultura, 
Linda Hutcheon (Ibid) percebe a necessidade de compreendê-lo como uma cultura em andamento, 
sem necessariamente defini-lo, mas, percebe-lo a partir “de uma estrutura teórica, em constante 
mutação, com a qual possamos organizar nosso conhecimento cultural e nossos procedimentos 
críticos” (p.35), o que ela classifica como uma poética. 

 
 Uma poética do pós-modernismo não proporia nenhuma relação de causalidade ou 

identidade entre as artes ou entre a arte e a teoria, ofereceria apenas, como 
hipóteses provisórias, sobreposições constatadas de interesse – no caso, 
especificamente em relação às contradições que julgo caracterizarem o pós-
modernismo. Seria uma questão de ler a literatura por intermédio dos discursos 
teóricos que a circundam (Cox 1985, 57), e não como sendo contígua à teoria. Não 
implicaria considerar a teoria literária como uma prática intelectual 
especificamente imperialista que ultrapassou a arte (H. White 1978b, 261); nem 
implicaria acusar a arte auto-reflexiva por ter criado uma teoria “que cresceu para 
dentro”, na qual “tendências críticas e literárias especificas se reforçam 
mutuamente até chegarem a uma rede hegemônica” (Chénetier 1985, 654). A 
interação da teoria e da prática no pós-modernismo é uma interação complexa de 
reações compartilhadas e provocações comuns. (HUTCHEON, 1990, p.32) 

  
Podemos explorar este conceito de poéticas no contemporâneo por meio das expressões 

desta na literatura, cultura, e na arte auto-reflexiva. A poética pós-moderna deve, num primeiro 
momento, buscar todas as referencias e discursos que já foram criados e difundidos a cerca do pós-
modernismo, para, só então, já estando a par de tudo o que é dito sobre o assunto, possa aprofundar 
sua análise.  

 Como o âmago desta poética está voltado para compreender os paradoxos pós-
modernos, perpassando-os pela teoria e a prática, podemos citar aqui como um destes paradoxos a 
metaficção historiográfica, que insere e ao mesmo tempo contesta seu envolvimento com a história, 
sem negá-lo nem afirma-lo. Surge, de fato, para modificar a noção de realidade, confrontando 
assim, diretamente “o discurso da arte e o discurso da história” (Ibid, 1990, p. 39). 

 Sendo a metaficção historiográfica representativa do pós-modernismo na ficção, é 
importante ressaltar que isto se dá pela relevância que é depositada no passado, na medida em que o 
mesmo é repensado como instrumento necessário para se contar o presente, já que essas narrativas 
ficcionais pós-modernas são responsáveis por manter um olhar crítico em direção a ele. Essa forma 
de olhar para o que passou a partir do momento atual é o que Hutcheon vai classificar como 
metaficção historiográfica. 

A autora ainda explica que este tipo de ficção traz outro paradoxo pós-moderno, que é 
uma eliminação da distância entre a arte de elite e arte popular, dando destaque para o que ela 
chama de obras populares paradoxais e considerando a metaficção como responsável por unir em 
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uma única obra “uma complexa rede institucional e discursiva de culturas de elite, oficial, de massa 
e popular” (Ibid, p. 39).  

A metaficção presente na textualidade provoca um paradoxo no cruzamento entre a 
ficção e o real, onde ambas podem ser verificadas de forma precisa e ao mesmo tempo seus limites, 
fazem-se ocultos, o que modifica as noções simples de realidade e ficção. Nessas narrativas pós-
modernas constatamos a presença da autorreflexividade, onde algumas vezes o autor se coloca 
como personagem, ou voz ativa, ainda que não declarado, como é o caso do Chinês Americano. 

Nesta obra, a metaficção se faz evidente pelo entrecruzamento das fronteiras reais e 
fictícias, já que a referência autobiográfica é notória, ainda que não seja admitida pelo autor.  Além 
disso, são perceptíveis outros aspectos que o caracterizam como uma obra metaficcional, como o 
uso de textos da tradição chinesa, a paródia que se faz presente ao revelar o estereótipo chinês e a 
relação entre cultura de massas; os quadrinhos; e os elementos literários que o autor evoca. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O artigo deriva das discussões realizadas ao longo de um ano no projeto de iniciação 

científica Autobiografias em quadrinhos: as “escritas de si” como fenômeno estético-político, no 
período de 2011 a 2012, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Neste, analisamos 
sobretudo a obra tardia de Michel Foucault, suas análises acerca do conceito de estética da 
existência. A partir de uma reflexão acerca das ideias do filósofo, estabelecemos diálogo com textos 
sobre a questão de identidade, tendo Hall (1990) como principal articulador dessa ideia e discussões 
sobre a estética pós-moderna e a forma como ela interfere na forma e no conteúdo dos produtos 
culturais. 

Partindo de uma análise de um corpus mais amplo, analisamos narrativas gráficas que 
versassem sobre conteúdo autobiográfico. Para este artigo, escolhemos estudar o caso da obra O 
chinês americano, em função de sua ambiguidade no campo da expressão e da linguagem, alguns 
críticos não o classificam como autobiográfico, mas ele certamente encerra memórias e 
experiências comuns a uma comunidade, a dos chineses que migram para um país com forte 
imposição cultural em todo o planeta, os Estados Unidos e pode, dentro do aparato teórico que trata 
da metaficção e da poética da pós-modernidade, ser considerado um relato autorreflexivo e, de certo 
modo, também autobiográfico, das experiências do autor.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Um conceito que pode nos ajudar a refletir sobre a poética pós-moderna identificada por 

Hutcheon é o da estética da existência, elaborado por Foucault (1985), que resgatou da antiguidade 
grega o princípio de cuidado de si, que preconizava um auto-conhecimento consigo mesmo e com 
os outros. 

Foucault partiu dos conceitos de “cuidado de si” e “práticas de si”, para explicar como o 
indivíduo se constrói enquanto sujeito. O “cuidado de si” abordado por Foucault traduz basicamente a 
necessidade de o indivíduo ocupar-se consigo mesmo, tendo cuidados com seu corpo e sua alma, para assim 
construir-se como sujeito. Também é diante da crescente “vontade de saber” (FOUCAULT, 1988) que 
podemos encontrar o nascimento desta nova prática pós-moderna, onde a ficção e a realidade por vezes 
misturam-se, formando uma espécie de colcha de retalhos. 

O Chinês Americano enquanto obra metaficcional é composto de elementos que 
problematizam a relação entre ficção e realidade, cruzando essas fronteiras constantemente. Nele 
estão presentes aspectos estéticos utilizados pelas poéticas contemporâneas, e em sua construção 
também se faz visível a problemática da identidade cultural, na medida em que percebemos os 
conflitos pelos quais passam os personagens centrais da narrativa. 

  Para construir a si mesmo, o indivíduo acaba por fazer uso de inúmeros instrumentos 
de representação, como a sua nacionalidade, seus gostos, interesses, gêneros, classe social, entre 
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outros. Hall (1997) explica em um primeiro momento de sua obra, que a construção das identidades 
esteve por muito tempo relacionada, e ainda está embora não sendo está única, à questão da 
nacionalidade. 

 
No mundo moderno, as culturas nacionais se constituem em uma das principais 
fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos algumas vezes dizemos que somos 
ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso estamos 
falando de forma metafórica. Essas identidades não estão deliberadamente 
impressas em nossos genes. Entretanto, nos efetivamente pensamos nelas como se 
fossem parte de nossa natureza essencial. O filósofo conservador Roger Scruton 
argumenta que: A condição de homem (sic) exige que o indivíduo, embora exista e 
aja como um ser autônomo, faça isto somente porque ele pode primeiramente 
identificar a si mesmo como algo mais amplo – como um membro de uma 
sociedade, grupo, classe ou nação, de algum arranjo, ao qual ele pode até não dar 
um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar. (HALL, 1997, p. 
47) 

  
 Um aspecto negativo deste novo momento seria o conhecimento superficial sobre as 

diferentes culturas nacionais, que pode desembocar em “pré-conceitos”, no sentido amplo da 
palavra, levando à crescente construção de estereótipos para com aqueles que são “outros”. O que 
pode ser percebido em diversos momentos da HQ aqui analisada. 

Além da problemática sobre a identidade, o Chinês Americano, contempla em sua 
construção um elemento estético que possui a marca das poéticas pós-modernas, o pastiche, que é 
bastante utilizado nas obras metaficcionais, embora tenha valor estético ainda discutido. 

  Dyer (2007) explica que pastiche deriva da palavra italiana, pasticcio, cujo 
significado original quer dizer uma torta feita com diversos ingredientes, tão bem misturados que 
não é possível percebê-los separadamente. No início, o termo foi usado na pintura, para designar 
quando um artista inspirava-se no estilo de outros. Mas, é importante ressaltar que antes deste termo 
ser utilizado com sentido estético, ele trazia em si uma conotação negativa, como explica Dyer “[...] 
a palavra pasticcio passou a ser utilizada na Itália – e continua a ser – para indicar enganação e 
confusão. Pastiche pode agora apenas significar [...] a combinação evidente e a imitação de 
trabalhos anteriores, embora a associação negativa persista” (2007, p.09).  

O modo pastiche, de acordo com Dyer (Ibid), “pode, assim ser um produto de 
circunstâncias históricas e /ou um fator de desenvolvimento cultural. De qualquer maneira é sempre 
inescapavelmente histórico em dois sentidos: sempre referencia a algo surgido antes, e sempre 
sinaliza para este fato” (p.133), ou seja, no pastiche a presença do passado é algo que se faz 
constante, e as referencias expostas por ele são múltiplas e entrecruzadas, ao ponto de não 
conseguirmos separá-las, como se elas construíssem  uma espécie de colcha de retalhos, onde os 
tecidos são tão bem sobrepostos que torna-se impossível separá-los. 

A narrativa gráfica O Chinês Americano (2009), do escritor Gene Luen Yang é uma 
metaficção que se utiliza de uma estrutura com aspectos pastiche e traz a questão da identidade 
cultural. Pode ser classificado como uma obra metaficcional por possuir traços, ao mesmo tempo 
em que carrega aspectos fictícios e questões referentes à tradição, aos estereótipos e à cultura do 
povo chinês. A obra se divide em três narrativas independentes que, por fim, acabam se 
entrecruzando e mostrando-se como uma só, o que o leitor percebe apenas no fim da HQ.  

Cada uma das três partes do livro possui um personagem central, na primeira ele é o 
macaco mais poderoso do mundo, rei da montanha Flor e Fruto, mas que não está satisfeito, pois 
gostaria de ser como um Deus. No entanto, os outros deuses o rejeitam pelo fato dele ser apenas um 
macaco, o que o leva a assumir uma nova identidade. Nessa, vemos claramente a alusão a uma 
lenda chinesa, resgatada com nova roupagem. 
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Na segunda narrativa, o personagem central é o garoto chinês Jim Wang que acaba de 
imigrar para a América e se vê rejeitado em sua nova escola, onde é vítima de isolamento e 
preconceito devido à ignorância dos seus colegas quanto à cultura de seu país.  O que não muda 
nem com a chegada de outro imigrante. Além disso, Jim apaixona-se por uma garota da sua escola, 
o que o leva a tentar fazer parte dessa nova cultura. Aqui percebemos a tentativa de inserção de uma 
alteridade,  que é como ele é visto pelos demais, na cultura americana, porém sem sucesso. 

Na terceira narrativa, o personagem principal é Danny, um adolescente popular que tem 
a vida que deseja, seu único problema são as visitas anuais do seu primo Chin-Kee, uma pessoa 
inconveniente que possui os piores estereótipos do povo chinês, o que causa constrangimento a 
Danny, que a cada ano é obrigado a mudar de escola, já que seu primo faz com que ele seja odiado 
por seus amigos.  

Outro fator relevante deste momento, é que o personagem central passa por uma 
mudança estética radical, que o leitor só irá descobrir mais a frente, quando o mesmo volta a sua 
aparência natural. Danny torna-se fisicamente um americano, com cabelos loiros e olhos claros, 
negando não só sua nacionalidade, mas a si mesmo. 

 Nessa parte é como se fosse revelado que a única forma de ser aceito em uma cultura 
diferente se dá pelo esquecimento da identidade de origem do sujeito, que deve passar a assumir 
uma nova, ou, a ter identidades híbridas, o que Hall relata quando diz que, “As nações modernas 
são, todas, híbridos culturais” (1997, p.63), sendo estas culturas híbridas responsáveis por construir 
identidades novas, sobre essa temática ele explica que, as pessoas pertencentes a essas culturas híbridas 
têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de natureza cultural 
“perdida” ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente traduzidas.  

Além do hibridismo cultural no qual Danny está inserido, percebemos que, embora seja chinês, 
talvez por já ter assimilado uma nova identidade híbrida, ele passa a enxergar o chinês nativo, do seu lugar 
híbrido, vendo-o como outro, como uma alteridade.  

As duas últimas narrativas são ligadas por meio da primeira, em que o autor reinventa 
essa tradicional lenda do rei macaco de forma original. Por fim, percebemos que Danny e Jim Wang 
são a mesma pessoa, só que com identidades diferentes, já que para ser aceito ele teve que deixar de 
lado sua identidade nacional e adotar novas práticas culturais. Nas três narrativas é perceptível o 
quanto a questão da identidade é fortemente discutida.  

Hall (1997) entende que a modernidade é responsável por fazer surgir uma nova 
concepção acerca do sujeito individual e sua identidade, “As transformações associadas à 
modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se 
acreditava que essas eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças 
fundamentais” (p. 24/25). Ou seja, se antes se afirmava a identidade do sujeito como algo 
diretamente ligado a sua cultura ou nacionalidade, hoje ela pode ser reconfigurada a cada momento, 
na medida em que este sujeito passa por mudanças. 

 
CONCLUSÃO 
 
Articular conceitos como a estética da existência (Foucault, 1985), as poéticas pós-

modernas (Huctheon, 1990) e a questão da identidade (Hall, 1997) é importante para 
compreendermos algumas das novas problemáticas que surgem na cultura atual, onde o indivíduo 
passa por constantes mudanças que são refletidas na forma de produzir a arte contemporânea, 
muitas vezes a reinventando, e agregando novos valores e concepções.  

A metaficção historiográfica, por nós analisada em formato de narrativa gráfica, revela 
como uma única obra é capaz de reunir diversos elementos pós-modernos, que por meio do seu 
pastiche, de sua narrativa multicultural e sua problematização identitária, constrói uma proposta 
estética e cultural de representação de identidades nas na mídia dos quadrinhos. 
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A PERSEPÇÃO DA FAMÍLIA SOBRE A TELEVISÃO NA FORMAÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

Carla Jordânia de Albuquerque Costa1; Jucieude de Lucena Evangelista2; Márcia de Oliveira 
Pinto3 

 

 

RESUMO: O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa, “Televisão, escola e família: um 
estudo sobre as relações entre os espaços de socialização e de formação dos estudantes do ensino 
médio”. Esta é a terceira parte de uma pesquisa iniciada em 2009 que envolveu professores e 
estudantes de quatro escolas do ensino médio do município de Mossoró. Neste projeto a pesquisa 
envolveu os pais dos estudantes pesquisados no período 2010-1011. O universo que serviu de base 
para este artigo foi a Escola Estadual Jerônimo Rosado. O método empregado para a coleta de 
dados foi a pesquisa quantitativa através de questionários aplicados junto aos pais dos alunos do 
terceiro ano do ensino médio. Nosso objetivo é compreender qual a visão que os pais ou 
responsáveis têm sobre a televisão como meio de educação e formação. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Comunicação; Educação; Família; Televisão. 

 

INTRODUÇÃO  

Os meios de comunicação ocupam cada vez mais espaço no dia- a- dia das pessoas e a 
televisão se destaca entre eles por ser atrativa e de fácil acesso. Ela está presente diariamente no 
cotidiano das famílias e se configura com um importante instrumento de informação e 
entretenimento, fazendo parte assim, a formação dos indivíduos, em especial crianças e jovens que 
são o publico que mais consome os conteúdos da TV por meio de seus programas, personagens e 
propagandas. Sendo assim podemos definir que a TV, assim como a família e a escola, pela sua 
circularidade de informações, tem um papel de destaque no processo de formação social e 
individual de crianças e jovens. 

Na sociedade globalizada, muito do que os alunos levam de informação e conteúdo para 
dentro da sala de aula e de suas casas provém da TV e da internet, pois estão em contato constante 
com esses meios e reproduzem seus conteúdos em conversas e brincadeiras tanto na escola quanto 
em casa. Por isso se faz importante um olhar diferenciado a esses meios a fim de questionar suas 
aplicabilidades e suas influências no processo de socialização e de formação dos educandos. 

A influência de um mundo globalizado nesse aspecto é totalmente certa, a TV e a 
internet mudaram os costumes familiares drasticamente e colaboraram para que 
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houvesse essa grande mudança na comunicação e no relacionamento da família 
atual. (TEXEIRA, FROES, e ZAGO, 2006, p. 3). 

A família é considerada desde sempre como geradora de valores e conteúdos que os filhos 
recebem desde o seu nascimento assim como a escola que também tem o seu papel na formação 
social e cultural desses sujeitos. No entanto, diante da globalização e do avanço das tecnologias 
tanto a família quanto a escola devem considerar em seus espaços a presença de meios de 
comunicação e sua influência na socialização e na formação de crianças e jovens. Neste sentido a 
família a escola e as mídias podem ser consideradas interdependentes dentro do processo de 
formação. 

As mídias apontam para um novo campo das relações sociais, longe da socialização 
metódica trazida pela escola, não se trata de dizer que o método utilizado pela escola não contribua 
nesse processo, mas o que se defende é uma integração entre a escola e os meios a fim de incorporar 
ao universo do aluno novas linguagens e tornar a educação mais atraente e participativa. 

Utilizar os meios de comunicação na escola significa abrir novas portas e estabelecer pontes 
entre a educação e as mídias que podem ser um importante aliado no processo de ensino e 
aprendizagem, permitindo o diálogo entre os conteúdos escolares e o mundo exterior à escola. A 
televisão possui um ritmo atraente, mostra os conteúdos de maneira simples chamando a atenção de 
quem vê, mostra a realidade utilizando apelos emocionais, permite sonhar, fantasiar e imaginar, o 
que pode desenvolver nos alunos atenção e raciocínio levando-os a aprender de forma lúdica. 

A família também possui um papel importantíssimo nesse processo, pois assim como a 
escola deve ser consciente de que as mídias, em especial a televisão está presente na vida das 
crianças e jovens e pode de maneira direta influenciar em sua formação enquanto aluno e cidadão. 
Atualmente a televisão exerce um importante papel no processo de formação dos indivíduos por 
meio de sua interação direta com mensagens, personagens, sons e imagens que são tomados como 
referência e assim influenciam sua maneira de ver o mundo e formar opiniões. A família e a escola 
devem juntas reconhecer essa influencia e perceber de que forma a televisão pode ser utilizada 
como recurso didático para ampliar as possibilidades de aprendizado aliadas à educação escolar. 

Entendemos que, para a escola, é um desafio levar para dentro de seu campo de atuação uma 
nova forma de apreensão dos conteúdos e de troca de conhecimento. Isto requer que as pessoas 
envolvidas, no caso professores e alunos, reconheçam que os meios de comunicação, em particular, 
a televisão são meios de produção cultural e também produtos da cultura moderna, que tem como 
um de seus aspectos característicos a produção de grandes fluxos de informação. 

A escola antes era considerada a única detentora do saber e a família a única capaz de 
repassar valores e conceitos, ao longo do tempo observamos que essas estruturas não se 
modificaram muito, mas os meios de comunicação surgiam como espaços de socialização que 
também se configuraram como espaços de aprendizado, incorporando aos espaços tradicionais as 
informações e sentidos produzidos por meio desse contato com a mídia. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO  

Para esta pesquisa, foram abordados onze pais e mães com idades entre 40 e 45 anos, 82% 
deles são casados, 9% são separados ou divorciados e 9% são viúvos. Eles foram questionados se 
assistem televisão com seus filhos, 27% deles, responderam que não enquanto 36% responderam 
que costumam sim assistir a programação televisiva com seus filhos, o que nos mostra que apesar 
das mudanças ocorridas na sociedade como o falta de diálogo, o individualismo, que refletem na 
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estrutura familiar, entre os sujeitos pesquisa boa parte deles busca compartilhar algum tempo com 
seus filhos junto à televisão.  

O cotidiano das famílias atuais foi modificado devido ao desenvolvimento de meios de 
comunicação que se voltam para o interior da vida doméstica. Novas formas de comportamento e 
ações foram introduzidas na sociedade por meio da televisão. Antes a família se reunia, conversava 
e mantinham uma relação mais próxima, ao longo do tempo com a evolução da TV e de sua 
programação, as conversas foram trocadas por programas de auditório e novelas que detém a 
atenção dos telespectadores, nesse sentido, com a entrada da televisão, essa estrutura sofreu uma 
grande transformação. 

O modelo familiar, já em algumas épocas, vive transformações graduais, mas 
extremamente profundas, dado que a inserção da mulher no mercado de trabalho e 
o aumento dos níveis de separação de casais contribuem para a emersão de um 
novo padrão de convivência e referências identitárias. (SETTON, 2002, p. 6). 

Não estamos com isso querendo dizer que a entrada da tecnologia principalmente da 
televisão na estrutura familiar impeça os membros da família de manter seus costumes e tradições, 
mas de certa forma essa relação é alterada e sofre transformações constantes, pois a TV trouxe 
para a família novos hábitos de convivência e socialização, provocando certo afastamento e 
quebrando costumes familiares.  

Quando tratamos dos principais conteúdos consumidos pela família, entre os sujeitos 
pesquisados, 45 % dos pais responderam que assistem a programação de entretenimento com seus 
filhos, enquanto 27% disseram assistir a programas informativos como telejornal, documentários, 
programas de debate e entrevista e apenas 9% dos pais afirmaram assistir a programas 
informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo aos informativos. Percebemos então que 
apenas uma minoria prioriza programas do tipo informativo, priorizando o uso da televisão para 
entretenimento.  

Quando questionados sobre se os pais se preocupam com os que seus filhos assistem na 
televisão, apenas, 18% dos pais disseram que se preocupavam e costumavam dedicar um tempo 
para acompanhar de perto o tipo de programação escolhidas pelos filhos, já 36% dos pais 
entrevistados disseram que se preocupam com os tipos de programas vistos pelos filhos, mas 
afirmam não ter tempo suficiente para acompanhar de perto, outros 36% dos pais disseram que 
seus filhos já são crescidos o suficiente para escolher que tipo de programação que querem ver e 
9% responderam que não acham necessário acompanhar a programação televisiva que seus filhos 
assistem.  

Esses dados nos mostram que em sua maioria os pais se preocupam com o que os filhos 
assistem na televisão, embora seja uma maioria pequena, porém essa preocupação não se reflete 
em diálogo necessariamente, pois um percentual considerável, 36%, ainda tentem acompanhar 
sofrem pela falta de tempo devido ao trabalho.  

Considerando a TV como o meio de comunicação que mais informa os pais, 18% das 
famílias pesquisadas disseram ser a televisão o principal meio de comunicação utilizado para se 
informar, enquanto outros 64% utilizam a televisão para se informar, mas esse não é o principal 
meio de informação que possuem, já 18% dos entrevistados afirmaram que não usam a televisão 
para se informar, mas apenas como forma de entretenimento. As respostas revelam que apesar da 
televisão e outros meios de comunicação serem importantes fontes de informação dos pais, muitos 
deles ainda veem a televisão principalmente como um meio de entretenimento, apesar de terem 
acesso a diversos meios, o lado informativo que esses meios podem trazer fica em segundo plano. 
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Questionamos ainda os pais em relação a influência que a televisão pode ter sobre a  
formação de seus filhos , 64% dos pais disseram que a televisão pode influenciar na formação dos 
filhos e 36% não concordam que a TV possa influenciar na formação das crianças e jovens. 
Notamos então que existe uma grande parcela de pais que reconhece a televisão como agente 
poderoso no processo de formação e socialização.  

 Questionamos ainda que tipo de influência a TV poderia exercer sobre a formação de seus 
filhos como cidadão, formação para a vida e consciência dos problemas do cotidiano, 9% dos pais 
acham a televisão negativa no ponto de vista da formação, pois também mostra valores negativos 
como violência e consumismo, já 91% dos pais responderam que a televisão pode ser ao mesmo 
tempo negativa e positiva em relação a formação dos filhos, pois ela transmite tanto valores 
positivos quanto negativos, dependendo do tipo de conteúdo e do valor que se da a ele. 

Podemos considerar a televisão como uma linguagem que chega para somar e enriquecer o 
processo formador da escola. Questionamos os pais sobre a relação da televisão com a educação 
escolar. Perguntamos se eles acham que a televisão pode ajudar os filhos na escola, 83% disseram 
que sim, que a televisão contribui na educação pelo fato de existirem programas que falam sobre o 
que os filhos estão vendo na escola, 17% respondeu que a TV ajuda os filhos na escola porque 
considera a TV educativa. Nenhum dos pais pesquisados considerou a televisão negativamente 
sobre sua relação com e educação escolar. 

 Isso nos mostra que os pais veem na televisão uma maneira transmitir conhecimento, e que 
acreditam que a TV pode de certa forma ajudar no processo de formação e de ensino e 
aprendizagem dos alunos, só pelo fato dos pais concordarem que a televisão pode contribuir com 
seus filhos na escola já nos mostra que as famílias aos poucos estão vendo na TV uma aliada na 
formação dos estudantes. A TV se mostra como um importante instrumento de socialização, 
formação e educação que vem atuar tanto na escola quanto na família permitindo uma troca e 
formação de valores que contribuem com o crescimento dos educandos.  

 

CONCLUSÃO 

A família e os meios de comunicação se apresentam como fontes de aprendizado e 
conhecimento que podem ser agregados para levar às crianças e jovens a formação social e 
cultural, aliando conhecimento e valores dialogando entre si e contribuindo no processo de 
educação formal na escola. 

A educação se configura como um processo constante de desenvolvimento e descoberta, de 
troca e interação, o conhecimento não está acabado, ele se renova e essa renovação passa pelas 
diversas formas e meios de transmissão de informação e conteúdo, admitir que a televisão 
contribui para esse processo é entender que a escola pode se apropriar e utilizar desse meio para 
desenvolver suas estratégias pedagógicas. 

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma 
multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e decentralizados. 
Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais 
fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional. (MARTIN-
BARBERO, 2011 p 55). 

Observamos assim que existe certa compreensão por parte dos pais de que a televisão pode 
ser um instrumento facilitador da educação, pois ao chegar na escola os alunos já trazem consigo 
uma variedade de conhecimentos prévios adquiridos através da televisão e de outras meios de 
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comunicação, que podem ser levados em consideração no ensino formal. Porém, na escola não 
encontram motivação nem abertura por parte dos professores para socializar e comentar sobre os 
assuntos e informações trazidos da televisão, isso nos leva a entender que professores, escolas e 
também a família não estão ainda preparados para essa abertura, para as novas possibilidades 
trazidas pelos meios de comunicação.  

E para que essa preparação aconteça é necessário que tanto a escola quanto a família, acima 
de tudo, acreditem no poder de formação e socialização que os meios de comunicação, em 
especial a televisão, possui para promover um dialogo entre ambas e refletir sobre o papel de cada 
um no processo de formação de crianças e jovens no mundo contemporâneo. 
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A TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO 
ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO 

 
Maria Fabíola Layz Alves Cunha1; Jucieude Evangelista Lucena2 

 
 

RESUMO: O presente trabalho é continuação do projeto de iniciação científica A 
televisão na escola, agora discutindo o consumo deste meio de socialização dentro da 
família dos estudantes do ensino médio, especificamente o Colégio GEO do município 
de Mossoró - RN. Tem como objetivo, refletir a cerca da relação entre família e 
televisão, sob a perspectiva dos responsáveis pelos estudantes sobre este meio de 
comunicação, socialização e aprendizagem que é a TV. Para tanto as técnicas utilizadas 
foram questionários fechados direcionados aos pais dos alunos da primeira à terceira 
série do ensino médio da referida escola. De resultados obteve-se a percepção da 
distância entre família, escola e meios de comunicação, apesar dos genitores 
acreditarem na influência da televisão sobre a educação de seus adolescentes. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Comunicação, Educação, Televisão. 
 
INTRODUÇÃO: 
 

Nunca antes na história da humanidade havia acontecido tamanha rapidez para 
trocar informações. Ao mesmo tempo essa necessidade torna-se distração e ou 
instrumento de trabalho com bastante fluidez. 

Com esse fato, a televisão – um dos objetos da mundialização e globalização – 
torna-se instrumento metodológico para a sociedade tanto repassar quanto produzir 
novos conhecimentos, a qual processo se pode denominar educação, formal por meio de 
instituições sociais burocratizadas como a escola, ou informais como a família, sendo 
aquela, tomada aqui como “processo multidimensional que se desenvolve através do 
diálogo entre diferentes espaços de atuação dos sujeitos”. 

Por ter tantos elementos de perpetuação e ao mesmo tempo transformação da 
sociedade, é necessário aprimorar a compreensão sobre a ligação entre estes 
instrumentos de socialização. Para isso, foram aplicados questionários fechados 
direcionados às famílias dos estudantes da primeira, segunda e terceira séries do ensino 
médio, sendo que, uma turma de cada série. 

 
MATERIAL E MÉTODOS:   
 

A pesquisa foi realizada com procedimentos de pesquisa quantitativa, se 
utilizando de questionário fechado e individual, destinado aos pais dos 83 alunos de 
primeira à terceira série do ensino médio do Colégio GEO. O questionário foi dividido 
em duas partes. Uma com seis e outra com oito questões.  

                                                 
1 Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professora do Estado do Rio 
Grande do Norte, aluna de Ciências Sociais/ bacharelado na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais/FAFIC na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus Central, voluntária do projeto PIBIC/UERN/CNPq A 
televisão na escola. E-mail: fabiola.meuscontatos@hotmail.com 
2 Mestre em Comunicação Social, docente do Departamento de Comunicação Social  da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: jucieudelucena@hotmail.com. 
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A primeira, diz respeito aos dados que permitem informações socioeconômicas 
da família dos adolescentes, com questões relacionadas a sexo, idade, estado civil, 
número de filhos, renda familiar e grau de escolaridade. 

A segunda investiga dados mais específicos em relação à pesquisa, como o 
tempo de consumo diário de televisão, os tipos de programas são assistidos, e sobre a 
preocupação com o conteúdo visto pelos filhos, se a TV tem influência na formação dos 
filhos e qual é essa influência, entre outras questões. Após a coleta dos dados, a 
organização foi tabulada e os resultados obtidos pólo somatório dos questionários 
respondidos.  

É de fundamental relevância ressaltar os percalços ocorridos durante a pesquisa. 
Foi preciso estar presente na escola durante uma semana inteira, no turno matutino - 
respectivo período das classes visitadas – para então conseguir determinada quantidade 
de questionários devolvidos, e mais três visitas para conseguir entregar as questões. 
Neste caso, a dificuldade para ter retorno dos questionários e ainda a falta de 
receptividade nas respostas, mostrada abaixo, foi um desafio e primeira dificuldade 
considerável desta etapa da pesquisa. 

Neste caso, foram entregues 83 questionários, sendo que entre estes somente 29 
foram devolvidos. E dentro dos recebidos, 18 estavam respondidos por inteiro e 
corretamente, 10 estavam com respostas incompletas ou incorretas e 1 não foi 
respondido. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

Na parte I, o questionário se refere a dados de impressões socioeconômicas. 
Sobre o sexo, entre as respostas 15 são mulheres, 11 são homens e 3 não foram 
respondidos. Em relação a idade, a maioria – 12 dos 29 que responderam as questões - 
tem entre 40 e 45 anos, 2 questionários com esse quesito não foram respondidos, e os 
demais ficaram divididos em 6 pessoas com 35 a 40 anos, 5 tem entre 45 e 50 anos e 4 
tem mais de 50 anos. 

Referente ao estado civil, 23 são casados, 4 são 
separados/divorciado/desquitado, nenhum é viúvo/viúva e 2 restantes não foram 
respondidos.  

Grande parte desses pais, ou seja, 14 deles tem 2 filhos ficando assim: 1 
questionário não respondido, três deles indicaram família de 4 ou mais filhos, 6 
respostas demonstram  três filhos na família e 5 tem apenas 1 filho. 

No que toca a renda familiar, os dados informam que 2 famílias tem até 1 salário 
mínimo, 2 tem de 1 à 2 salários mínimos, 11 recebem de 5 a 10 salários mínimos, 4 
obtém de 10 à 30 salários mínimos, 1 detém mais de 30 salários mínimos e 1 
questionário não obteve resposta. 

Por última pergunta está o grau de escolaridade. Neste item 3 questionários não 
foram respondidos, 12 indicam nível superior completo na formação dos pais, 2 tem 
nível superior incompleto, 9 obtém nível médio completo, 1 tem nível médio 
incompleto, 2 tem ensino fundamental incompleto, mas a alternativa ensino 
fundamental completo não foi mencionada pelos questionados. 

A parte II oferece dados específicos sobre a relação entre família, meios de 
comunicação de massa – no caso a TV -, e a escola. 

Na primeira questão - sobre a companhia entre pais e filhos na hora de verem 
TV - tiveram 3 questionários não respondidos, 15 vêem televisão com os filhos a noite, 
3 dizem ver o aparelho televisivo com  os filhos a tarde, 1 responde que compartilha 
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esse tipo de atividade com  o filho é pela manhã e 7 assumem que não vêem TV com os 
filhos. 

Em segundo lugar: quais programas que você costuma ver com seu filho? 7 
vêem apenas de entretenimento, assistem apenas informativos 4, informativos e de 
entretenimento – com mais freqüência o último 6 -, informativos e de entretenimento -  
com mais freqüência o primeiro 3 -, mais esportivos 2 e 6 questionários não foram 
respondidos. 

Sobre a preocupação com o que os filhos vêem 10 responderam que se 
preocupam com a qualidade do que eles vêem, 10 se preocupam mas não tem tempo 
para acompanhá-los, 5 não acham necessário se preocupar, porque acreditam que os 
filhos já sabem discernir a qualidade do quem vêem, 1 não acha necessário se preocupar 
e 3 questionários não foram respondidos. 

Para 8 famílias, a televisão é o principal meio de informação mesmo tendo 
acesso a outros, 13 à utiliza como meio de informação mas ela não é o principal meio, 5 
as utiliza apenas para entretenimento, e 3 não responderam a questão. 

Dezoito dos pais entrevistados acreditam que a televisão influencia na formação 
dos filhos, 8 não acredita que esse eletrodoméstico influencie a formação dos seus e 3 
entrevistados não responderam a questão. 

Nenhum se pronunciou sobre influencia apenas positiva da TV, 2 afirmam que a 
influencia é apenas negativa, 15 crêem que influem tanto positiva quanto negativamente 
e 12 não responderam a questão. 

Com relação a televisão como ajuda escolar, 4 pessoas não responderam a 
questão, nenhum respondeu à alternativa na qual a TV é posto sim como um meio de 
ajuda para a escola por ser educativa, como também a negação desse instrumento como 
ajuda negativa não foi mencionado por quem respondeu as questões, apesar das opções 
estarem postas, mas, os pais se demonstraram equilibrados, 21 escolheram a alternativa 
de que tem a TV como ajuda, pois ela transmite conteúdo tanto positiva quanto negativo 
e apenas 4 negaram a ajuda deste eletrônico por acreditaram que este trás apenas 
conteúdo negativo.  

Do mesmo modo, alguns dados também referentes ao Colégio GEO, mostram 
que... 

  
“[...]189 estudantes entrevistados com idades que variam entre 14 e 17, 
praticamente todos assistem às programações oferecidas pela televisão. 
[...] Sabendo que entre esses alunos entrevistados, 53%, possuem dois 
ou três aparelhos de TV em casa e 37% tem mais de três televisores, 
[...]. Entre os estudantes entrevistados, 79% deles afirmaram assistir a 
TV todos os dias, 8% assistem de cinco a seis dias por semana; 9% de 
três a quatro dias e com apenas 4% que declarou assistir à televisão de 
um a dois dias por semana. E em relação ao tempo de permanência em 
frente à TV, 46% dos jovens entrevistados afirmaram passar de uma a 
duas horas por dia diante da TV, 33% passam de três a quatro horas, 
11% de quatro a cinco horas e 10% declarou ficarem seis horas ou mais 
em frente a TV”. (ARAÚJO, 2011).3 

 
Em relação às questões, seus resultados podem ser considerados positivos, 

especialmente no que toca a parte dois. Como mostram os números, o acesso e interesse 

                                                 
3 ARAÚJO, Ana Katarina Galdino de. LUCENA, Jucieude Evangelista. PINTO, Márcia de Oliveira. TELEVISÃO E 
ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE O USO PEDAGÓGICO DA TV EM DUAS ESCOLAS PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN. 2011, Mossoró/RN. 
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pelos meios de comunicação é um fato, a maioria dos pais são experientes, com 
formação educacional formal, dentro dos padrões socialmente exigidos para a 
participação no mercado de trabalho e habilitação para desempenhar a função pais, os 
mesmos têm em algum momento de seu dia um horário que possa ser utilizado para 
estreitar os laços familiares com os filhos, dividir algo em comum que gostam para se 
entreterem, se informarem. E na primeira parte, se tem a informação de que além de 
instrução mínima para o mercado de trabalho, as famílias também oferecem a esses 
jovens padrões econômicos confortáveis, o que facilita o acesso a informações, 
entretenimento e conhecimento.  

Sendo assim, a própria família está dentro de padrões socialmente construídos 
como ideais para a condição de cidadão em pleno sentido, e a televisão pode ser tida 
depois de elo entre os membros da família, como o terceiro meio de formação e 
influência, mesmo que informal, sobre a formação dos adolescentes e jovens, - já que a 
escola é seguinte as relações intrafamiliares -, e isso é afirmado através da percepção 
dos adultos sobre a TV, ou seja, ao menos para os formadores a não alienação quanto ao 
objeto pode vir  trazer melhor aproveitamento deste meio de comunicação, logo, a TV 
aqui está também se dando como instrumento de socialização da família. 

Apesar disso, outra questão torna-se inevitável. Qual o motivo de não ter 
recebido os outros sessenta e seis questionários? 

Têm-se duas possibilidades de resposta, que mesmo sendo diferentes, estão 
diretamente ligadas: os alunos não entregaram os questionários aos pais – motivos esses 
desconhecidos, mas cabe a hipótese de pouco entrosamento do aluno com a família 
junto ao desinteresse pelo que vem da escola -, ou os pais estão distantes da instituição 
escolar. 

Por conta de tal novidade fora do planejamento da pesquisa, fora proposta ainda 
outra tentativa de aplicação dos questionários, na expectativa de resultados mais 
representativos, no entanto, de acordo com o coordenador pedagógico do colégio...  

 
“é muito difícil a presença dos pais na escola. Ligamos para fazer 
reclamações, eles não aparecem. Não vêm à escola. Os alunos já são grandes; 
vem, voltam da escola sozinhos. Muitos pais trabalham o dia todo. Não vejo 
outro jeito de aplicar esses questionários”. (Coordenador pedagógico, GEO, 
jun. 2011). 

 
Neste caso, resultados mais precisos foram impossibilitados. Porém, estes 

imprevistos no decorrer do trabalho fizeram surgir um novo foco para investigação, que 
possivelmente complementará a análise acerca da interligação entre família e escola, 
mas agora a análise versará sobre os meios digitais de comunicação. 

Pretende-se apurar como os meios digitais de comunicação podem ser, e estão 
sendo utilizados para melhorar a comunicação entre instituição escolar e familiar, já 
que, essa questão se mostra não apenas um problema de pesquisa, mas sim uma 
dificuldade considerável pela qual passa a escola. 

A ideia da possibilidade do projeto é investigar a relação entre escola e a 
família através das redes sociais (E-MAIL, TWITTER, ORKUT, FACEBOOK, MSN, 
etc.) e analisar propostas de ações aplicáveis de acordo com a realidade dada pelos 
sujeitos, que possam modificar a realidade encontrada.  
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AUTOBIOGRAFIAS EM QUADRINHOS: UMA ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

Geílson Fernandes de Oliveira1 
 
 

RESUMO: As autobiografias em quadrinhos têm recebido recorrente atenção da crítica 
especializada e cada vez mais espaço no âmbito da pesquisa acadêmica, num processo de 
valorização e destaque que passa pela reconfiguração dos limites que demarcam a distância entre os 
quadrinhos e o gênero autobiográfico - tidos como literatura menor e cultura de massas - e a 
literatura canônica. O presente trabalho analisa questões que ora podem determinar essas 
reconfigurações a partir do conceito de estética da existência, presente na obra tardia de Michel 
Foucault, que aborda o autoconhecimento e cuidado de si como um processo de resistência e 
alteridade, e do debate acerca de identidade presente nos estudos culturais, aplicadas à análise de 
pontos comuns às obras Cicatrizes e Retalhos. A nossa hipótese é de que os relatos confessionais 
das autobiografias, em seu processo de recriar episódios da própria existência a partir de uma 
composição estética, não apenas revelam a intimidade de seus autores, mas utilizam o testemunho 
para destacar questões de identidade e diferença que os colocariam fora das margens e padrões 
estabelecidos, agenciando suas subjetividades.  

PALAVRAS-CHAVE: autobiografias em quadrinhos, estética da existência, agenciamento 
coletivo, subjetividade. 

 

 INTRODUÇÃO 

 
 A escrita autobiográfica não é um fenômeno contemporâneo, embora este tenha se 

tornado um estilo recorrente na prosa do século XXI, o século XIX é caracterizado por engendrar o 
que alguns autores (FOUCAULT, 1986; SARLO, 2007) chamam de guinada subjetiva. Coincidindo 
com o período vitoriano e com a ascensão do novo romance, o período marca a proliferação da 
primeira pessoa nos textos ficcionais e documentais, algo que se intensifica nos séculos seguintes, 
quando a intelectualidade passa a pensar o texto como uma partilha de experiência com os leitores, 
adotando um estilo autorreflexivo.  

Desta forma, é compreensível que sua afirmação enquanto gênero ocorra no século 
seguinte - século XX - momento o qual se difunde a noção de indivíduo, ou seja, quando os sujeitos 
adquirem a convicção histórica de sua existência. Neste período, a privacidade ganha novos 
contornos, o que impulsiona, conforme o historiador Peter Gay (1998) o aparecimento de uma 
infinidade de novelas, diários e relatos autobiográficos. Neste sentido, somente após a conquista da 
privacidade a literatura passa a registrar a presença de um eu singular. É também a partir do século 
XX que surge uma massa de leitores ávidos pelo secreto.   

 Conhecidas como “escritas de si”, as autobiografias podem ser definidas segundo 
Lejeune (2008) como uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 
existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade” (p. 
14).  

A constituição dessas narrativas introspectivas eleva ao plano público questões antes 
restritas ao privado, que se tornam relevantes a partir da experiência partilhada de quem as 

                                                            
1 Discente do Curso de Comunicação Social – habilitação Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Campus 
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vivenciou. O autor é protagonista e agente dessa visibilidade, a partir de um pacto de testemunho 
com o seu leitor. Num movimento autorreflexivo que Hutcheon (1990) chamará de poética, textos 
sedutores porque trazem em si a marca da subjetividade, por meio do relato confessional. 

 Tais recortes de experiências e vivências do/a autobiografado/a, podendo ser vistas 
ainda como um retorno ao passado, que cria uma ideia de espontaneidade dos acontecimentos, para 
ser visto e apreciado no presente. Nos últimos anos, a não-ficção tem conquistado um espaço que 
anteriormente era ocupado quase que exclusivamente pelas histórias de ficção.  

 As autobiografias trazem acontecimentos que são considerados verdadeiros e 
autênticos, por tornarem públicas experiências íntimas de um indivíduo real, um ser que as 
vivenciou de fato – seja na narrativa mais literal ou na alusão metafórica -  ou  vezes em parte 
aquilo que é retratado.  

 Nas autobiografias em quadrinhos, objetos de nossa análise, as histórias de vida e da 
personalidade dos autores são retratadas graficamente, criando uma relação estética a partir da 
convergência entre o eu criador e o eu personagem, destacado na história. Esta relação denota uma 
projeção de si mesmo, uma vez que os personagens da história, inclusive o protagonista/autor são 
desenhados sob uma perspectiva pessoal, ocasionando para o autor uma autorreflexão, e uma 
reconstrução de si que busca o autoconhecimento.  

Estas imbricações podem ser relacionadas a uma estética da existência, onde o autor 
buscando o autoconhecimento e uma relação consigo mesmo faz uso das narrativas gráficas2 – 
nomenclatura adotada para a referência às autobiografias em quadrinhos analisadas – com o 
objetivo de encontrar em si respostas para os seus anseios e uma existência atingida por meio de um 
processo estético. 

Em sua obra tardia, Michel Foucault abordou questões referentes ao autoconhecimento 
e cuidado de si como processos de resistência e de alteridade. Para o autor, a estética da existência 
seria um processo de autodescoberta dos valores de si, onde o sujeito poderia se constituir enquanto 
tal.  

 O conceito de estética da existência abordado no presente trabalho, ampara-se na 
obra tardia de Michel Foucault. A partir de suas reflexões sobre a sexualidade, Foucault pontua que 
os sujeitos que divergem dos padrões sociais e hierarquias morais, como os personagens que 
analisaremos mais adiante, muitas vezes o fazem dentro de um processo de cuidado de si, tendo o 
autoconhecimento como forma de aprimorar a si mesmo. O cuidado de si então é visto como uma 
arte da existência (FOUCAULT, 1985, p. 50). Desta forma, o presente artigo se propõe a, no âmbito 
destas duas Histórias em Quadrinhos, refletir, à luz da teoria e do corpus selecionado, sobre as 
identidades culturais presentes na produção cultural das histórias em quadrinhos e observar a 
relação entre a produção cultural autobiográfica nos quadrinhos e outras formas de expressão 
autoral autobiográfica. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A realização do presente artigo foi precedida de uma revisão bibliográfica e de um 
recorte do corpus, na seleção de duas obras para a análise. O marco teórico selecionado tinha por 
finalidade associar as teorias pós-modernas a respeito da identidade ao pensamento pós-
estruturalista sobre a questão do sujeito contemporâneo, por este motivo a evidência ao conceito de 
estética da existência de Michel Foucault, que tem o mérito de problematizar também a relação 
entre arte e experiência. 

Para a delimitação do corpus a ser submetido à análise de conteúdo, recorremos à lista 
das obras traduzidas pelas editoras nacionais que se ocupam do gênero, com grande circulação 
                                                            

2 Chute (2010) refere-se às histórias em quadrinhos autobiográficas pelo termo “narrativas gráficas”, compreendendo que o termo 
romancess gráficos (graphic novels) não se aplicam ao formato, haja vista que as autobiografias não são romances. 
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nacional e referenciadas pela crítica e em premiações. Outro critério para a seleção, foi a 
representatividade, nos textos, da questão da identidade e da estética de si. Cicatrizes ganhou o 
National Book Award, na categoria literatura, em 2009 e Retalhos, em 2005, venceu três prêmios 
Harvey, dois prêmios Eisner e o prêmio da crítica da Associação Francesa de Críticos e Jornalistas 
de Quadrinhos.  

Ambas são narrativas gráficas comumente associadas à literatura de formação (ASSIS, 
2011), pois narram momentos de transição da infância à juventude dos autores-protagonistas. Há 
ênfase, ainda, na autorrepresentação de uma relação de redenção e redescoberta de si por meio da 
arte.  

Nas autobiografias analisadas, o plano estético tem grande importância na construção 
dos personagens apresentados, já que é a partir dele que podemos refletir sobre a projeção de si 
mesmo que é feita pelos autores na obra, projeção esta que implica um autoconhecimento e uma 
construção de si. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foucault retoma o conceito de cuidado de si da antiguidade grega, civilização com 
princípios de moral e ética diferentes dos instituídos no presente.. A ideia de autoperfeição é vista 
como uma vivência integrada com a verdade, que desafia, para isto, modelos vigentes.  “O cuidado 
de si aparece, portanto, intrinsecamente ligado a um “serviço de alma” que comporta a possibilidade 
de um jogo de trocas com o outro e de um sistema de obrigações recíprocas” (FOUCAULT, 1984, 
p. 59). 

Ao resistir como sujeito, os autores autobiográficos moldam uma escultura de si por 
meio das “artes da existência”, capaz de esgarçar a tolhida forma na qual são modelados os desejos 
e impressões da realidade. Para Foucault: 

 
As "artes da existência" devem ser entendidas como as práticas racionais e 
voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras 
de conduta, como também buscam transformar-se e modificar seu ser singular, e 
fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e que 
corresponda a certos critérios de estilo (FOUCAULT, 1983, p. 198-199). 

 
 

 Nas autobiografias, os autores intensificam as relações consigo, respeitando a si 
mesmos e constituindo-se como sujeitos de seus atos, a partir de uma cultura de si onde “foram 
intensificadas e valorizadas as relações de si para consigo” (FOUCAULT, 1985, p. 49).  

 Michel Foucault (1985) utiliza dos conceitos de “práticas de si”, “técnicas de si” e 
“cuidado de si”, extraídos da antiguidade grega, para analisar a forma pela qual o sujeito se 
constitui. Partindo desta perspectiva, as autobiografias podem ser vistas como práticas de si, lugares 
onde a subjetivação é evidenciada como forma de constituição do sujeito, dando contornos a uma 
existência.   

Conforme Foucault, o sujeito pode se constituir de modo determinante por meio das 
“práticas de si” que se constituiriam através dos “jogos de verdade”. Nas obras analisadas os “jogos 
de verdade” são vistos nas lutas internas e externas a que os sujeitos autobiografados têm que passar 
para conseguirem se aceitar do modo que são.  

Tomando por base as teorias da identidade no contexto contemporâneo (HALL, 1997; 
BHABHA, 1998), identificamos que há um processo de alteridade nos sujeitos da 
autorrepresentação nas narrativas gráficas. Geralmente, os personagens das autobiografias são 
sujeitos que enfrentam cotidianamente diversas lutas com a sociedade da qual fazem parte e 
também consigo mesmos. São sujeitos da inquietude, que buscam uma inserção no mundo público, 
e que para isto fazem uso de técnicas de si, vistas como estratégias para sobreviver em um 
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determinado contexto e isto percebe-se pela expressão do diverso, do plural, da revelação de 
episódios ou atributos que os singularize. Com as técnicas de si, os sujeitos tentam se transformar e 
atingir um modo de ser, uma estilística da existência.   

Em Cicatrizes (2010), David Small retrata por meio de uma graphic novel a sua 
história, destacando os pontos que contribuíram para aquilo que podemos chamar de uma 
construção de si.  

 Na obra, observamos características que contribuem diretamente para a constituição 
de um sujeito, e a intencionalidade estética das técnicas de si, como são propostas por Foucault 
(1985), passa a constituir-se enquanto tal; um sujeito da inquietude que enfrenta seus “jogos de 
verdade” e se constitui a partir de uma estética da existência, que preza pelos cuidados de si.   

 Os processos de subjetivação presentes durante toda a obra nos permite fazer uma 
análise que simetricamente resulta em um sujeito que passa a ter controle sobre si mesmo, como 
veremos na análise que segue. 

Nascido e criado em uma família tradicional de Detroit nos Estados Unidos, Small não 
teve em sua infância relações recíprocas de carinho com os seus pais e irmão. As formas de 
comunicação possíveis em sua casa, por exemplo, eram as seguintes: quando a mãe batia na porta 
dos armários da cozinha, os socos que o pai dava no saco de boxe e o barulho do tambor de seu 
irmão. Em sua casa o silêncio imperava em detrimento do diálogo.  

O tratamento por parte dos pais era áspero, e durante a sua infância, Small arranjou um 
jeito de conseguir a atenção de seus pais: ficando doente, - o personagem nasceu doente e quando 
criança teve sinusite, mas o ficar doente, neste caso, pode ser visualizado como o início do uso das 
técnicas de si para conseguir resistir e existir em seu ambiente. Outra técnica de si que encontramos 
é o apego do personagem à escrita quando na sua infância, e ao desenho já quando adulto. Para ele, 
com a escrita conseguia se transportar para um mundo só dele, sem as confusões e conflitos 
cotidianos.  

A narrativa gráfica de Small nos oferece detalhes das situações vivenciadas, que são 
trazidos quadro a quadro, como por exemplo, quando da descoberta de um caroço em seu pescoço, 
que vem ocasionar todo um enredo de acontecimentos e novas inquietudes para ele.  

A descoberta deste caroço dá novos rumos à história, que se torna mais dramática. Por 
causa do caroço encontrado em seu pescoço, Small tem que passar por cirurgias, momento o qual 
traz mudanças no comportamento de sua mãe e de seus familiares. As cirurgias trazem 
conseqüências trágicas, uma vez que depois delas o personagem principal perde grande parte de 
suas cordas vocais, e consequentemente, de sua voz. 

Para Small, o fato de ter ficado com apenas uma corda vocal, e ser impossibilitado de 
falar como antes, resulta para ele em uma nova identidade, que é definida pela falta de voz. “O fato 
de não ter voz o definirá a partir daquele momento, como as impressões digitais, a cor dos olhos e o 
seu nome” (SMALL, 2010, p. 188). Para o protagonista o silêncio deixa de ser uma escolha, e a 
partir de então, ele passa a se ver, e segundo impressões pessoais, a ser visto como alguém invisível 
nas relações com os demais. 

A falta de voz neste contexto, leva à necessidade de uma cultura de si, que possa 
permitir novas formas de resistência e perspectivas de existência diante desse novo contexto. O 
protagonista encontra uma saída do silêncio através de análises feitas com o psicólogo. O momento 
da análise é visto como um momento de fuga e de encontro consigo mesmo, bem como quando das 
novas relações de amizades com pessoas que também possuíam problemas, como artistas que não 
deram certo. Toda esta mudança pode ser considerada como a busca de uma cultura de si, onde 
fazendo uso de técnicas de si, o sujeito fundamentaria suas necessidades e organizaria suas práticas.  
Segundo Foucault,  
 

“Pode-se caracterizar brevemente essa “cultura de si” pelo fato de que a arte da 
existência – a techne tou biou sob as suas diferentes formas – nela se encontra 
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dominada pelo princípio segundo o qual é preciso “ter cuidados consigo”, é esse 
princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu 
desenvolvimento e organiza a sua prática” (FOUCAULT, 1997, p. 49) 

 
 A partir do cuidado de si, novas artes da existência são encontradas. O novo jeito 

sussurrante de falar, é visto também no aspecto do balão, que ao invés de ter uma linha contínua, 
passa a ser pontilhada. A arte, mais especificamente a pintura, passa a ser a nova forma de 
expressão de David Small. Esta técnica de si permite que ele se sinta como sujeito que ainda pode 
se expressar como antes, só que agora de uma outra forma, mas que do mesmo modo, possa sentir 
respeito por si mesmo e ser respeitado. Com o cuidado de si, é intensificada a importância de se 
respeitar e conhecer a si mesmo.  

 Sobre o cuidado de si e as técnicas de si, essa cultura “[...] não constitui um exercício 
da solidão, mas sim uma verdadeira prática social” (FOUCAULT, 1985, p. 57), pois os resultados 
deste cuidado de si consigo mesmo são vistos quando os sujeitos se reconhecem enquantos sujeitos 
subjetivos, e passam a se aceitar e serem aceitos enquanto tal, como ocorre com David Small em 
sua obra.  

 Semelhante ao que ocorre em Cicatrizes (2010), na obra autobiográfica Retalhos 
(2009) de Craig Thompson, o uso das técnicas de si contribui efetivamente para a construção do 
sujeito, limitador do ponto de vista da liberdade individual, mas um espaço propício a constituição 
de resistência, sobretudo por meio da arte, como vemos. Retalhos (2009), traz riscos fortes e 
expressivos, que denotam a intensidade das experiências que agora são reproduzidas em uma 
autobiografia. 

 Assim como Small em Cicatrizes (2010), Craig Thompson (2009) também retrata em 
sua graphic novel sua relação com a família, que também é mostrada como sendo complicada, uma 
vez que quando criança, ele não tinha direito à opinião, tendo que aceitar ordens de seus pais, e 
dividir uma cama de casal com o seu irmão mais novo. A obra também relata as dificuldades de 
sociabilidade na relação de Craig com a escola e com seus colegas. 

 Outro momento de saída daquele contexto em que ele não conseguia constituir-se 
como sujeito era quando desenhava, momento o qual se sentia também mais próximo de seu irmão, 
uma vez que desenhavam juntos.. 

 Todavia, mesmo com estas técnicas de si, que visavam agir como um escape, ainda 
era forte a influência da religião em sua vida, e Craig sempre era influenciado pelas promessas de 
uma vida perfeita no céu, visto como um lugar perfeito, sem dores e provações. Durante sua 
infância, abriu mão de diversos momentos por este mundo prometido.  

 A passagem da infância para a adolescência de Craig é fortemente marcada pelo 
discurso religioso e suas regras, que impossibilitavam o protagonista a diversas ações. Ele tinha o 
medo de ganhar o mundo e perder a alma e a oportunidade de ir para o céu, por exemplo. Os 
sentimentos de culpa são constantes durante toda a obra, dado que a todo tempo, o personagem tem 
a impressão de estar pecando e desagradando ao seu Deus e a sua religião, que lhe permitia a visão 
de uma humanidade perfeita. No caso, ele seria o imperfeito, com seus pensamentos inquietantes 
que fugiam àquele contexto, no meio de toda a perfeição criada por Deus.  

 Todavia, em dado momento, Craig tem a decisão de confrontar o próprio destino (p. 
165), e emergem novas práticas de si, que passam a constituir um sujeito feito da resistência.  Uma 
marca estética de subjetivação que percebemos na narrativa ocorre quando ele se afasta da religião, 
nesse momento, o autor passa a se desenhar com outros traços, mais ricos em detalhes e com mais 
vida, o que pode ser relacionado a uma nova existência, onde “o conhecimento de si ocupa 
evidentemente um lugar considerável” (FOUCAULT, 1985, p. 63).  
 
CONCLUSÃO 
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         O cuidado de si, nas duas obras escolhidas para análise, aparece como algo ligado a um 
“serviço da alma” (FOUCAULT, 1984, p. 59), que ocasiona um jogo de trocas consigo mesmo e 
com os outros em um sistema de obrigações onde os sujeitos se constroem como seres de sua 
própria existência.  

Este permite o autoconhecimento e uma autorreflexão sobre si mesmo. Por meio das 
autobiografias, os autores demonstram as estratégias que possibilitam uma produção da verdade de 
si, a partir do momento em que suas subjetividades são compartilhadas, bem como o quanto a 
resistência pode contribuir em um determinado contexto para a formação do sujeito, permitindo a 
descoberta e encontro com uma estética da existência. 
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Resumo 

O desenvolvimento dos territórios rurais é desafiador quando as suas diferentes dimensões 
(sociocultural, econômica, ambiental e político-institucional) são integradas eficientemente com 
a política territorial. Desafiador por procurar desconstruir o mito setorial dos modelos exógenos 
e concentrado, e na medida em que busca uma interação no nível local entre os diversos atores. 
Estes atores geralmente encontram-se inseridos em um ambiente institucional e são eles quem 
promove a articulação institucional e realizam a gestão social das políticas que, via estruturas de 
governança impulsionam o desenvolvimento territorial. O objetivo deste artigo é identificar-se 
com a “perspectiva territorial”, e surge como esforço para através das capacidades institucionais 
e da gestão social compreender o funcionamento das estruturas governança e superar a 
concepção dos modelos setoriais que, geralmente, tem orientado as atividades relacionadas com 
a agricultura. A metodologia consiste em definir a capacidade para fazer a gestão social do 
território, a partir do nível do ambiente institucional da política (macro) e do nível do arranjo 
institucional do território (micro). A teoria é pautada na perspectiva dos Atores de Norman Long 
e Jan Douwe van der Ploeg, e da Nova Economia Institucional de Ronald Coase, Oliver 
Williansom, Douglass North e Vitto Saccomandi. Demonstra-se, portanto, uma tentativa de 
mudança de ênfase em que se busca estimular condições para que forças endógenas possam se 
desenvolver, além da capacidade coletiva dos atores em elaborar estratégias e gerar resultados 
visando o desenvolvimento dos territórios rurais.  
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento regional; Governança; Sustentável; Território.  

 
1. INTRODUÇÃO 

O processo de desenvolvimento territorial tem se mostrado desafiador quando é 
colocada diante dos elaboradores de políticas a necessidade de gerar ações capazes de 
transformar as estruturas produtivas considerando sua complexidade a partir das suas 
dimensões: econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional. Desafiador por buscar 
desconstruir o mito setorial dos modelos exógenos de crescimento, e depois construir arranjos 
que promovam a articulação institucional e estimulem a interação no nível local e regional 
entre os diversos atores. Entretanto, ao analisar estudos sobre as capacidades institucionais e a 
gestão social dos territórios observa-se que nem todos os municípios que formam o território 
apresentam arranjos institucionais sólidos, alguns inclusive estão em fase inicial de 
construção desses arranjos, ou estruturas de governança. Os resultados apresentados refletem 

                                                 
1 Este trabalho é baseado nos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimento 
Regional: agricultura e petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) (www.uern.br), com financiamento do Edital 005/2009 - MDA/SDT/CNPq – Gestão de Territórios Rurais. 
2  Graduanda em Gestão Ambiental, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). Bolsista PIBIC/CNPq. andreya_raquel@hotmail.com 
3 Economista. Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PGDR/ UFRGS). 
Professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN). 
Pesquisador CNPq. E-mail: emanoelnunes@uern.br 
4 Discente do curso de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bolsista ITI do CNPq. 
thalita.jdt@hotmail.com 
5 Graduanda em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(FACEM/UERN). Bolsista ITI do CNPq. jessiksamara@hotmail.com 

Anais do VIII SIC 744

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

 2 

por vezes, na ausência de fortalecimento das redes tecnológicas, produtivas, sociais, culturais, 
etc., que existem ou venham a existir nos municípios que constituem o território.  

O desenvolvimento é a que fundamenta a construção dos indicadores das 
capacidades institucionais, ICI (via formação de arranjos), e da gestão social do Colegiado 
Territorial visando o desenvolvimento dos territórios rurais nos seus diversos níveis e 
dimensões. Neste sentido cabe perscrutar até que ponto o Colegiado Territorial tem cumprido 
o papel de constituir-se num espaço democrático capaz de articular as capacidades 
institucionais visando à eficiência da gestão social das políticas territoriais? Nos termos da 
referida questão, cabe avaliar se o formato do seu arranjo institucional, na forma como foi 
implementado e no seu alcance, contribui de fato para unir de forma eficiente a sociedade 
civil e o poder público nos seus diversos níveis, em torno de um projeto de desenvolvimento 
rural e territorial. 

Long (2001) apresenta uma abordagem teórica e metodológica para análise da 
ação social e da intervenção para o desenvolvimento sob um ângulo construtivista, muito 
adequada ao desenvolvimento territorial, opondo-se às tradicionais análises estruturalistas. O 
objetivo de Long não foi formular uma teoria genérica baseada em princípios universais, mas 
entender os processos de mudança pelos quais as formas sociais surgem, são transformadas e 
retrabalhadas na vida cotidiana das pessoas. O enfoque orientado ao ator encontra espaço para 
análise da multiplicidade de racionalidades, desejos, capacidades e práticas (Long, 2001). 

Já para Dallabrida e Becker (2003), uma das estratégias para contribuir na 
construção desse novo paradigma nos territórios rurais e superar a frágil capacidade de gestão 
social e institucional é a cooperação e a participação ativa dos atores territoriais nos diferentes 
estágios de elaboração, implantação e avaliação das políticas públicas territoriais. Esta é uma 
ação que poderá contribuir com o fortalecimento das estruturas de governança territorial e 
deve ser incentivada e replicada junto aos colegiados nos territórios.  
 Assim, todos os esforços no tocante a promoção do desenvolvimento rural 
sustentável de um território implicam na manutenção de uma relação horizontal entre os 
representantes (sociedade civil e governos municipal, estadual e federal), onde o exercício da 
comunicação e o entendimento entre eles colaborarão para uma boa governança territorial 
(DALLABRIDA e BECKER, 2003). 
 O colegiado pode ser compreendido como um espaço político e uma arena de 
conflitos. Segundo Nunes et al. (2011), isso faz questionar qual deve ser o papel dos espaços 
locais e regionais em um período de intensas transformações no meio rural e de como os 
representantes que fazem parte do colegiado do Território da Cidadania Açu/Mossoró tem se 
esforçado para o estabelecimento de características como: a dimensão territorial, a interação 
com as instâncias municipais, estaduais e federal e os objetivos e projetos capazes de 
promover o desenvolvimento integrado. 

Em todos estes níveis, segundo van der Ploeg et al. (2000), aparece uma série de 
respostas, ou estratégias, que estão relacionadas ao paradigma modernizador anterior 
fundamentado na revolução verde.  Com isso, no meio rural têm surgido modelos que 
vislumbram a necessidade de superar os entraves que dificultam o desenvolvimento, tendo nas 
políticas públicas um mecanismo importante. Todavia, cabe lembrar que a essência do 
desenvolvimento rural encontra-se ligada a uma forma de reivindicação da organização 
territorial.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS  
A metodologia consiste em definir a capacidade institucional para realizar a 

gestão social do território em termos técnicos e políticos, a partir do nível do ambiente 
institucional (macro) e do nível do arranjo institucional (micro). No nível dos arranjos cabe 
destacar a gestão dos conselhos, a capacidade das organizações, os serviços institucionais 
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disponíveis, os instrumentos de gestão municipal, os mecanismos de resolução de conflitos, a 
infraestrutura institucional e as iniciativas comunitárias e participação.  Para os 37 (trinta e 
sete) territórios rurais foi utilizado o Questionário (Q1), este aplicado às instituições públicas 
municipais. Dessa forma, a unidade de análise é o município e os entrevistados são 
representantes do Poder Público [prefeito (1) e Conselho Municipal (1)] e da Sociedade Civil 
(todos os membros do Colegiado Territorial). O objetivo aqui é o de estabelecer a situação das 
capacidades institucionais dos atores no território por meio de indicadores de capacidades 
institucionais, o ICI.  Cada indicador de Capacidades Institucionais varia entre 0 (zero) e 1 
(um), sendo que, o valor 1(um) indica maior capacidade, e, 0 (zero), menor capacidade das 
instituições do território. Estes indicadores permitirão criar estratos territoriais em termo do 
grau de avanço no desenvolvimento institucional, que é considerado um dos fundamentos 
para o êxito da estratégia de gestão social do território e da execução da política. O 
questionário é formado por 27 questões e seu tempo de aplicação raramente ultrapassa os 20 
minutos. A sua aplicação, que obtêm a percepção dos entrevistados, está prevista para duas 
fases: a primeira ocorreu entre outubro de 2010 e setembro de 2011 e a segunda está prevista 
para ocorrer de outubro de 2012 a setembro de 2013. As percepções dos entrevistados são 
mensuradas em escalas de 1 a 5 com valores indo da pior para a melhor percepção. Uma vez 
pautada na percepção, as respostas são claramente subjetivas. Por isso, não há perguntas 
quantitativas, mas sim de caráter subjetivo e qualitativo. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A Capacidade Institucional (CI) dos Territórios da Cidadania é baseada nas 

informações adquiridas junto aos atores locais que atuam e influenciam diretamente no 
âmbito do território. Estes atores são os gestores municipais (prefeitos), e os membros do 
Colegiado Territorial que representam neste espaço o poder público (municipal, estadual e 
federal) e a sociedade civil. Ao Colegiado Territorial, na sua condição de espaço de discussão 
e concertação, cabe articular e coordenar as ações de desenvolvimento do território, com 
vistas à construção coletiva e implantação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, o PTDRS, em seus diversos ciclos. Cabe ainda ao Colegiado promover a 
elaboração das agendas de prioridades, bem como a seleção dos projetos de estruturação 
econômica a serem implantados a cada fase do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. 

Institucionalmente o município representa a unidade mais importante do território 
e o êxito das ações de desenvolvimento territorial passam, indiscutivelmente, pela sua 
eficiente, efetiva e intensa participação. Por outro lado, as Universidades sempre foram 
organizações indispensáveis e centrais nos processos de inovação para o desenvolvimento em 
qualquer região do mundo, especialmente as mais desenvolvidas. O papel da Universidade 
enquanto dinamizador do processo de desenvolvimento se dá através da sua capacidade de 
gerar mudanças estruturais e contribuir para o desenvolvimento territorial por meio da 
disseminação de processos constantes de inovação. Através do ensino, pesquisa e extensão, a 
Universidade oferece elementos essenciais para dinamizar o território potenciando seus 
setores produtivos, através da formação de recursos humanos e da criação e difusão de 
processos de inovação tecnológica.  

Diante deste cenário não é de se espantar com os resultados revelados pela 
pesquisa quanto aos indicadores de capacidades institucionais (ICI), talvez algo resultante da 
ação da academia que os membros predominantes no Colegiado Territorial não gostariam de 
mostrar. As pesquisas mostram que os indicadores de capacidades institucionais (ICI) têm 
apresentado baixo desempenho no que se refere a elementos de gestão social que podem ser 
considerados importantes para o funcionamento mais eficiente das estruturas de governança 
que promovem o desenvolvimento sustentável dos territórios. Desenvolvimento este que 
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deveria ter sido sempre fruto da discussão e do debate participativo e democrático entre 
membros do Colegiado Territorial e os gestores municipais, acerca da gestão das formas de 
exploração e demais ações de desenvolvimento que devam ser adotadas pelos diversos atores 
territoriais. 

Neste novo paradigma, o desenvolvimento territorial é visto como processo de 
transformação multinível, multifacetado e multiator, conforme Ploeg et al. (2000), e do ponto 
de vista institucional Saccomandi (1998) definido como embedded, ou seja, enraizado em 
tradições construídas e desenvolvidas através da história, ou da sua trajetória. Isso deixa clara 
a necessidade da ação coletiva cooperativa e da participação efetiva dos principais atores e 
organizações locais (membros do Colegiado, gestores municipais e Universidades) na 
construção da dinâmica territorial, caso se queira realmente alcançar o tanto almejado 
desenvolvimento sustentável dos territórios. Em todos estes níveis, segundo Ploeg et al. 
(2000), aparece uma série de respostas, ou estratégias, que estão relacionadas ao paradigma 
anterior da revolução verde. Ao considerar a relevância da discussão, percebe-se o esforço de 
direcionar o debate do desenvolvimento para o âmbito regional, por meio das políticas 
territoriais. Este exercício permanente resulta no histórico de esforços que almejam o 
desenvolvimento regional, podendo ser observado com a criação dos Territórios Rurais em 
2003 e, finalmente, com Territórios da Cidadania em 2008. 

Os resultados, aqui para o caso do Território Açu-Mossoró (RN), conforme tabela 
1, fundamentam esta constatação. Como é notada, a situação é traduzida pelos membros do 
colegiado quando respondem sobre essa base institucional, conferindo ao arranjo institucional 
(e as estruturas de governança) o índice de 0,683 (médio alto) e os serviços institucionais 
disponíveis 0,365 (médio baixo). Ou seja, o resultado pode indicar que as instituições (regras 
e normas que baseiam o fomento ao crédito, o acompanhamento técnico, a defesa do meio 
ambiente, etc.) existentes não desenvolvem de forma satisfatória os serviços junto aos atores. 

 
 Tabela 1: Capacidades institucionais do Território da Cidadania Açu-Mossoró (RN) 
Capacidades Institucionais 0,485 MÉDIO 
Gestão dos Colegiados 0,558 Médio 
Capacidades Organizacionais 0,603 Médio Alto 
Serviços Institucionais Disponíveis 0,365 Médio Baixo 
Instrumentos de Gestão Municipal 0,603 Médio Alto 
Mecanismos de Solução de Conflitos 0,385 Médio Baixo 
Infraestrutura Institucional 0,683 Médio Baixo 
Iniciativas Comunitárias 0,415 Médio 
Participação 0,459 Médio 
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011. 
Legenda: 0,00 – 0,20= Baixo 
                0,20 – 0,40= Médio Baixo 
                0,40 – 0,60= Médio 
                0,60 – 0,80= Médio Alto 
                0,80 – 1,00= Alto 

 
Esse fator se revela preocupante para o desempenho da política territorial no 

momento em que passa a ser limitante para o desenvolvimento territorial, pois interfere não 
somente nos resultados efetivos relacionados à articulação institucional entre os atores locais 
representantes da sociedade civil e do poder público em suas diversas esferas.  

Tomando como exemplo o Território Açu-Mossoró, tanto o processo de 
articulação institucional como as tentativas de concertação e a constituição dos consensos 
coletivos apresentam limitações, a exemplo da ausência dos gestores municipais e da pouca 
participação dos representantes públicos no processo de decisão do Colegiado Territorial, 
como mostra a Figura 3 abaixo. 
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Figura 1: Capacidade de decisão de cada membro do Colegiado Territorial 
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011. 
 
 Percebe-se na figura acima que, quando questionados sobre a capacidade de 
decisão de cada membro do Colegiado Territorial, os integrantes do poder público e das 
Universidades são os que apresentam menor capacidade em decidir. Nota-se ainda que das 
três esferas de poder a municipal se mostram menor que a estadual e a federal, onde deveria 
ocorrer justamente o contrário, os representantes do poder público municipal encontram-se no 
mesmo nivelamento dos representantes das Universidades, enquanto a maior capacidade de 
decisão está nos movimentos sociais.  

Para afirmar a figura 1 acima, quando perguntados sobre frequência com que os 
problemas prejudicam o desempenho do Colegiado Territorial, o problema que mais prejudica 
o desempenho do arranjo institucional é justamente a pouca participação dos gestores 
públicos, conforme mostra a figura 2.  
 

 
Figura 2: Frequência com que os problemas prejudicam o desempenho do Colegiado Territorial 
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011. 
 

O que se apresenta indispensável no processo de articulação institucional é o 
envolvimento articulado e eficiente de seus membros em um espaço democrático, 
participativo, dinâmico e plural, onde as discussões e os consensos possam surgir através da 
cooperação e do amadurecimento da ação coletiva. Conforme mostra a figura 3, as 
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capacitações que os representantes do Colegiado receberam foram com o objetivo de melhor 
compreender as políticas de desenvolvimento territorial. 

 

 
Figura 3. Capacitação dos membros do colegiado do Território Açu-Mossoró (RN). 
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011. 

 
Chama a atenção na figura acima o fato de 42,05% dos 77 entrevistados da 

pesquisa terem respondido que foram capacitados sobre desenvolvimento territorial, 39,77% 
sobre planejamento participativo e elaboração de planos de desenvolvimento. E o que nota-se 
é que pelo formato institucional que o Colegiado Territorial se manteve parece que esta 
capacitação não foi suficiente para impactar e resultar numa associação eficiente do 
conhecimento adquirido pelos membros do Colegiado com as ações de desenvolvimento 
territorial.  

Citando mais uma vez o Território Açu-Mossoró, o quadro 1 mostra a sequência 
de projetos econômicos que deveriam ter sido implantados e estar funcionando em diversos 
municípios, tendo sido destinados recursos financeiros somente do MDA, sem as 
contrapartidas, na ordem de quase R$ 3 milhões. 

 
Quadro 1: Estruturação econômica com recursos do PROINF no Território Açu/Mossoró (RN) 2003-2010 
Proponente Ano Descrição Situação Valor MDA 

Prefeitura  

2005 1 Mini Usina de beneficiamento de leite. Atrasada 187.550,00  
2006 1 Veículo utilitário com baú isotérmico. Concluída 132.020,43      
2007 Fortalecimento da cadeia produtiva do leite. Concluída 188.000,00    
2008 1 Auditório na  Mini Usina com aquisição de 

equipamentos, móveis e utensílios Alto do Rodrigues. 
Não Iniciada 99.000,00 

  

Prefeitura 

2006 Construção e equipamento para grupos produtivos de 
Projetos de Assentamento de Mossoró (RN). 

Paralisada 127.000,00 

 2007 1 Central de Comercialização da Agricultura Familiar 
de Mossoró (RN). 

Não Iniciada 150.000,00 

2009 Ampliação da Central de  Comercialização da 
Agricultura Familiar de Mossoró (RN).  

Não Iniciada 374.924,75 
  

Prefeitura 
2008 1 Mini Usina para beneficiamento de produtos da 

Carnaubeira de Ipanguaçu (RN). 
Atrasada 99.750,00 

2009 1 Unidade didática de processamento de carne. Não Iniciada 363.971,07  

Prefeitura 2009 1 Parque de exposição de Animais da agricultura 
familiar do vale do Assu. 

Não Iniciada 195.000,00 
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2010 Ampliação do parque de exposição de Animais no 
município de Assu. 

Não Iniciada 200.000,00 

Prefeitura  2009 1 Usina de beneficiamento de pescados de Pendências. Não Iniciada 126.750,00 

Prefeitura 2010 1 Centro de Comercialização de animais de pequeno 
porte.  

Não Iniciada 100.000,00 

Secretaria 
Estadual da 
Agricultura  

2008 Complementação da Mini Usina de beneficiamento de 
leite de Alto do Rodrigues. 

Não Iniciada 175.112,00 

Emater 2010 Máquinas e equipamentos para entreposto de mel de 
Serra do Mel.  

Não Iniciada 409.536,00 

Fonte: Banco de Dados FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011. TOTAL 2.928.614,25 
 

Em síntese, vale ressaltar a urgente necessidade de mudança do formato do 
arranjo institucional do Colegiado Territorial, tendo em vista que o processo de gestão social 
deve acontecer fazendo funcionar estruturas de governança capazes de desencadear a 
dinamização econômica e, consequentemente, o desenvolvimento territorial sustentável. Não 
se pode mais tolerar a manutenção desta situação sem que haja uma transformação positiva no 
combater às desigualdades sociais. Nessa direção, o Colegiado Territorial possui um 
importante papel como espaço de discussão e de concertação, no sentido de apoiar projetos 
econômicos e ações que internalizem a interação entre os atores e organizações (gestores 
municipais, membros do Colegiado e Universidades) e promova a dinamização dos territórios 
a partir das suas dimensões: econômica, social, ambiental e político-institucional.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao analisar a dinâmica e a complexidade do território, percebe-se que o mesmo é 

resultante de uma relação desigual de forças, que envolve o domínio e/ou o controle 
econômico-político do espaço e sua apropriação, quer seja material ou simbólica. Tais 
processos foram anteriormente fortalecidos por meio da adoção e introdução de modelos 
exógenos de modernização da agricultura. Historicamente, as políticas públicas direcionadas 
ao desenvolvimento rural buscaram introduzir modelos pré-concebidos que não observavam a 
diversidade do espaço geográfico e tão pouco, tinham a preocupação em buscar no diálogo 
com os atores locais um ambiente que legitimasse a sua formulação, implantação e avaliação 
das ações desenvolvidas.  

A análise deste artigo constatou que os Territórios da Cidadania têm buscado 
desenvolver desde o ano de 2003 alguns mecanismos que possibilitem a reversão de modelos 
exógenos para uma dinâmica mais endógena, porém a fragilidade das capacidades 
institucionais e a deficiência da gestão social tem dificultado o funcionamento das estruturas 
de governança e restringido o alcance das políticas públicas pensadas para desenvolver o 
território. Isto é refletido no esforço que vem sendo posto em prática com a criação dos 
Colegiados Territoriais, espaços de discussão e concertação onde são apresentadas e definidas 
ações e projetos de estruturação econômica via políticas públicas. Entretanto, esse espaço 
ainda necessita de bases institucionais mais sólidas para se configurar definitivamente como 
um ambiente de definição de estratégias que visam o fortalecer as atividades econômicas e 
elevar os níveis de condições de vida da população que habita o local. 

Em síntese, o território entendido como uma fração de espaço historicamente 
construída através das inter-relações dos atores sociais, econômicos e institucionais que atuam 
neste âmbito espacial, apropriada a partir de relações de poder sustentadas em motivações 
políticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais etc, emanadas do Estado, de grupos 
sociais ou corporativos, instituições ou indivíduos é o lugar em que as populações criam 
significados e imagens que forjam as identidades e as aderências que fixam o indivíduo e o 
seu grupo social a um espaço particular, deve ser planejado e gerido com vista ao 
fortalecimento da economia e da conservação dos seus recursos.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE 
GOLFINHOS EM BAÍA FORMOSA (RN) 

 

Lucélia Allynny Fernandes Silva1, Tatiana Moritz2 

 

 

RESUMO: O município de Baía Formosa está localizado no litoral Sul do estado do Rio Grande do 
Norte, possui atrativos para o desenvolvimento do ecoturismo, além de outros segmentos, como em 
questão nessa pesquisa o turismo de observação de cetáceos (TOC). O presente trabalho buscou 
caracterizar as atividades de Observação de Golfinhos na cidade, sendo o cetáceo mais avistado na 
região a espécie Sotalia guianensis, mais conhecido como boto-cinza. A pesquisa foi realizada no 
período entre maio e julho do ano de 2012, por meio de entrevistas e questionários com questões 
abertas e fechadas, e observação participante. Utilizou-se como procedimento metodológico 
descritivo de abordagem qualitativa. Pesquisando-se fontes primárias e secundárias. A análise de 
dados foi realizada através de tabulação simples, sendo utilizada em alguns casos a Escala Likert. 
Foram obtidos resultados sobre a percepção do turista e barqueiros em relação aos impactos do 
TOC no ambiente em que ele ocorre. Identificou-se, que mesmo a atividade acontecendo de forma 
improvisada, os entrevistados consideraram que o impacto causado é mínimo, já que os passeios 
não ocorrem com grande frequência. Em relação à comunidade, existe uma porcentagem 
significante no interesse do desenvolvimento do turismo, pois acreditam que a atividade possa 
mudar a realidade em que vivem.  Por ser uma atividade relativamente nova na cidade é necessário 
um planejamento eficaz e direcionado para que não tenha um fim precoce, e nem comprometa a 
localidade ocasionando impacto ambiental irreversível. O TOC poderá ser utilizado como 
ferramenta no desenvolvimento de normas de manejo.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Baía Formosa; Desenvolvimento Sustentável; Turismo de Observação de 
Golfinhos; Turismo.  

 

INTRODUÇÃO 

O turismo contemporâneo é um "consumidor" intensivo da natureza. Sua evolução, 
ocorreu como consequência da "busca do verde" e da "fuga" da vida conturbada dos grandes centros 
urbanos por aqueles que procuravam recuperar o equilíbrio psicofísico estando em contato com 
ambientes naturais (RUSCHMANN, 1997).  Um segmento turístico que se enquadra nessa nova 
perspectiva é o ecoturismo pela sua interface com o desenvolvimento sustentável, educação 
ambiental e valorização dos usos e costumes locais. As características do município de Baia 
Formosa, conferem uma potencialidade para o desenvolvimento do ecoturismo. Dentre as 
atividades que podem ser desenvolvidas em consonância com este tipo de turismo está o Turismo 
de Observação de Cetáceos (TOC), que gera mais de 1 bilhão de dólares e anualmente atrai mais de 
9 milhões de turistas em 87 países e territórios. Essa atividade vem se expandindo no Brasil, com 
mais de 1.600 pessoas participando do TOC em Imbituba, Santa Catarina, em 1998, e mais de 
10.000 pessoas, em 2000 (HOYT, 2001). O TOC surge como uma ferramenta de conservação 
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dessas espécies. No entanto, da mesma forma que o turismo utiliza a natureza como um produto 
turístico igualmente a consome.  

Acompanhando os discursos ambientalistas que despontavam, e a partir da percepção 
que além de divisas o turismo também gerava impacto negativo, surgem às primeiras definições de 
turismo sustentável. Os novos segmentos têm como prerrogativa a utilização de áreas naturais de 
forma controlada, propiciando o contato com o ambiente natural, sem provocar impacto no local 
visitado nem para as comunidades receptoras. Como exemplo o ecoturismo que “é um segmento da 
atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 
ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas” (WESTERN, 1994, p.19). Uma das 
suas premissas é a promoção da educação ambiental que é aquela que capacita as pessoas ao 
exercício de uma atuação consciente no espaço social, através de uma visão crítica da realidade 
(MEYER, 1991), não se restringindo apenas a conscientização, mas também a aplicação desse 
conhecimento na participação da gestão dos recursos naturais. Por esse motivo é que a participação 
e atuação da comunidade receptora na atividade turística são de grande importância.  

O munícipio de Baía Formosa está localizado a 94 km da capital do Rio Grande do 
Norte, é dotada de atrativos naturais que lhe conferem capacidade para o desenvolvimento do 
turismo, além de possuir um artesanato e folclore local bastante expressivo. Apesar de dispor de 
uma infraestrutura mínima para atender a uma demanda turística, tais como: (a) Praias: do Porto, da 
Cacimba, do Presídio, do Bacopari, do Farol, da Barreirinha, da Peroba, João dos Santos, da 
Cachoeira, do Urubu, da Cotia, Barra do Sagi, do Sagi, Barra do Guaju; (b) Rios: Guaju, Sagi; (c) 
Dunas e Falésias; (e) Lagoas: existentes no interior da RPPN Mata Estrela, como a lagoa 
Araraquara ou lagoa da Coca Cola como é conhecida; (f) Manguezal; (g) Mata Atlântica. O 
Turismo de Observação de Cetáceos (TOC), uma atividade relativamente nova na cidade, sendo o 
cetáceo mais avistado na região o boto cinza (Sotalia guianensis). Segundo estudos realizados em 
locais que desenvolvem o TOC através de embarcações indicaram que a presença dos barcos na 
área interfere de forma negativa no comportamento dos golfinhos, principalmente no que se refere 
aos indivíduos imaturos (filhotes), conforme observado na praia da Pipa - RN (Santos Jr. et al. 
2006). Deste modo, o presente estudo tem como principais objetivos da pesquisa são: a) 
Caracterizar as operações de turismo de observação de golfinhos na Praia de Baía Formosa – RN; b) 
Identificar o perfil sócio econômico e cultural dos operadores de turismo e turistas que realizam os 
passeios para observar os golfinhos; c) Caracterizar as concepções da população e turistas sobre a 
importância da conservação marinha no local. Essa pesquisa poderá ser utilizada como ferramenta 
para o desenvolvimento de medidas para possibilitar a observação sem que altere nem comprometa 
o ambiente nem a experiência do turista, sendo uma dessas medidas a criação de normas de manejo. 
Além de ampliar a formação de pesquisadores especializados em estudos relacionados e utilização. 

 
MATERIAL E METÓDOS 

A pesquisa foi realizada no período de maio a julho de 2012. Utilizando-se como 
procedimento metodológico descritivo de abordagem qualitativa que implica na observação dos 
fenômenos sociais, e participação do pesquisador no universo de ocorrência desses fenômenos 
(DENCKER, 1998). Pesquisando-se fontes primárias e secundárias. A análise de dados foi realizada 
através de tabulação simples, sendo utilizada em alguns casos a Escala Likert que é uma escala 
psicométrica, onde em geral os entrevistados registraram concordância ou discordância do assunto 
abordado. Os dados foram coletados através de abordagem direta para a realização de entrevistas e 
aplicação de questionários, que possuíam questões abertas e fechadas, sendo também realizada 
observação participante. Foram utilizados três tipos de questionários que diferiam de acordo com o 
público-alvo, sendo eles os condutores das embarcações e donos das operadoras, uma amostra de 50 
moradores da comunidade local, e a proposta de uma amostra de 50 turistas para aplicação antes e 
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após o passeio para observação. Porém, em razão da quantidade de turistas que realizam o passeio 
para observação de golfinhos em Baía Formosa, por variações na mudança de clima, entre outros, 
foram coletados apenas dados referentes a nove turistas. Ambos os questionários possuíam em 
comum, questões referentes ao entendimento em relação ao turismo de observação de cetáceos, 
conservação ambiental e sustentabilidade.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nesse item estão relacionados ao desenvolvimento do TOC 
em Baía Formosa, assim como a identificação do perfil sócio econômico e cultural dos operadores 
de turismo e turistas que realizam atividades de observação bem como as concepções sobre a 
importância da conservação ambiental e marinha. Além de dados obtidos junto à comunidade local.  

O turismo de observação de golfinhos em Baía Formosa, é uma atividade relativamente 
nova, desenvolvida a partir do entendimento de seu potencial naquela região. Os passeios são 
realizados apenas por duas operadoras, cujos donos são moradores da própria cidade que não 
possuem formação especifica para o desenvolvimento da atividade, com idade entre 40 e 60 anos, 
em maioria o sexo masculino. Por observação participante, pode-se perceber que a educação 
ambiental não é promovida, fugindo à lógica do Ecoturismo, resultado da falta de formação 
adequada. Uma vez que não são passadas informações referentes ao local em que a atividade 
acontece, nem a respeito dos golfinhos e a importância da conservação. Essas operadoras não 
possuem parceria com hotéis, pousadas, agências ou outros, sendo assim vendem o passeio ao 
turista por meio de abordagem direta nos principais pontos da cidade. Em relação aos impactos 
causados ao meio em que ocorre, tais como: o barulho produzido pelo barco, o óleo jogado ao mar 
pela embarcação, lixo jogado ao mar até mesmo na realização do passeio, aspectos que podem 
prejudicar a vida marinha. Alguns aspectos podem resultar em alterações do comportamento dos 
golfinhos. Já que estes animais costumam passar horas do dia descansando em baías ou lagoas 
internas de atóis perto de águas profundas; e ao escurecer, eles se deslocam para o alto mar com a 
finalidade de se alimentar. O turismo ocorre nestes momentos essenciais à vida dos cetáceos, o que 
torna o encontro mais garantido. Porém, essa atividade pode trazer consequências danosas, como 
mudanças comportamentais causadas pela presença de embarcações (SANTOS Jr. et al, 2006; 
FILLA e MONTEIRO-FILHO, 2009, SILVA Jr., 2010).  

Embora a atividade não aconteça com o acompanhamento de normas, em resposta aos 
questionários aplicados tanto antes da realização do passeio quanto após, demonstraram acreditar 
que a atividade pode não causar um impacto maior já que os passeios não acontecem com grande 
frequência como em outras cidades, utilizando como exemplo a cidade de Pipa-RN. Nessa 
perspectiva, o turismo em Baia Formosa é uma atividade recente e é necessária a implantação de 
medidas que eliminem ou reduzam os impactos sócios ambientais, para que atividade não tenha um 
fim precoce causando um impacto ambiental irreversível. Devido a amostras insuficientes não serão 
apresentados gráficos relacionados aos barqueiros. 

Já ao que se refere ao perfil do turista que realiza o passeio de barco para observar 
golfinho em Baía Formosa, tem e idade média 21 a 30 anos, e 31 a 40 anos respectivamente, com 
renda familiar acima de três salários mínimos, que viajam por lazer. Cinco dos entrevistados 
realizaram o passeio pela primeira vez e todos eles ficaram sabendo do passeio por indicação de 
amigos ou parentes que realizaram a atividade. Com o principal objetivo a observação de golfinhos. 
Sete entre os nove entrevistados apresentaram como origem a região nordeste. Embora os passeios 
ocorram com pouca frequência, e aconteçam de maneira improvisada, os turistas que realizaram o 
passeio se mostraram satisfeitos, sendo que sete dos entrevistados a classificaram como ótima, e 
dois como uma boa experiência e que fariam novamente em outra oportunidade. Ao que diz respeito 
às questões referentes aos impactos da atividade, em resposta ao questionário antes e após a 
atividade, sete dos entrevistados discordaram totalmente que o passeio de barco causaria impactos, 
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e quatro entrevistados concordaram parcialmente que a aproximação e o barulho produzido pelo 
barco poderiam afetar os golfinhos. Os questionamentos referentes à presença do barco e a 
existência do passeio obtiveram a mesma resposta quando feitos antes e após a atividade (sete 
discordaram totalmente, um discordou parcialmente e quatro concordaram parcialmente), 
considerando que não causaria impacto ao meio em que se realiza, e que a aproximação não 
intimidaria os golfinhos. Os entrevistados demonstraram conhecimento em relação à conservação 
ambiental e desenvolvimento sustentável, quesito avaliado de acordo com as respostas em questões 
abertas. O que reforça as novas concepções de turismo que se referem ao “novo” turista com uma 
necessidade do reencontro com áreas naturais visando a sustentabilidade dos destinos turísticos. Os 
novos turistas apresentam características peculiares, por defender ou possuir (a) valores calcados na 
preferência pelo real e natural; (b) um estilo de vida que valoriza o tempo livre, a vivencia de 
emoções, a partir das características dos recursos, como motivador; (c) atitudes diferenciadas 
perante a natureza e os recursos culturais e artísticos (VIEIRA, 2004). Já em Dias (2007), relata que 
este novo modelo resulta de uma mudança de valores e hábitos, em que as pessoas buscam melhorar 
sua qualidade de vida, que condiz com a procura por ambientes saudáveis emoldurados pela 
natureza exuberante. 

Quanto ao perfil sócio econômico de uma amostra de 50 entrevistados da comunidade 
local, foram 54% feminino e 46% masculino, com faixa de 11% até 20 anos, 23% de 21 a 30, 21% 
de 31 a 40 anos, 21% de 41 a 50 e 27% acima de 50 anos. Com renda familiar predominante entre 
menos de um salário mínimos a três. Como principal fonte de renda foi apontada o comércio 31%, e 
outras fontes 60% (Figura 1) como exemplo: domésticas, trabalhadores rurais, e em sua maioria de 
programas do governo. Isso explica o motivo de 50% dos entrevistados possuírem renda de um 
salário mínimo ou menos.  
 

                                               
           Figura 1: Frequência relativa à principal fonte de renda dos                                                                                                     

entrevistados, maio a julho de 2012. 

 

A participação da comunidade receptora na atividade turística é sem dúvida muito 
importante para que haja desenvolvimento sustentável. Para isso é necessário conscientização e 
envolvimento, para que seja feita uma melhor gestão dos recursos naturais. Nessa perspectiva, 
pode-se perceber o entendimento sobre o turismo de observação de cetáceos na cidade, 58% dos 
entrevistados responderam que entendem o turismo de observação de cetáceos e como a atividade 
acontece, enquanto 40% responderam que não possuem conhecimento sobre o mesmo (Figura 2). 
Em relação ao passeio de barco para observação, apenas 20% dos entrevistados da comunidade já 
haviam realizado (Figura 3). Embora 80% dos entrevistados não tenham realizado o passeio, 90% 
consideraram que o valor cobrado pelo passeio de barco é justo, sendo assim o motivo pelo qual os 
moradores da cidade não realizam o passeio é algo a ser verificado a posteriori.  
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Figura 2: Frequência relativa ao entendimento dos                                Figura 3: Frequência relativa a se os entrevistados 
entrevistados sobre o TOC, maio a julho 2012.                                                     realizaram o passeio de barco, maio a julho de 2012. 

 

O gráfico a seguir demonstra o interesse de uma comunidade pouco desenvolvida por 
uma atividade que acreditam que possa mudar essa realidade, onde mostrado acima 50% dos 
entrevistados possuem renda de um salário mínimo ou menos. Mostrando que 94% se interessam 
pelo desenvolvimento do turismo na cidade. Vale salientar, que o planejamento deve ser Inter 
setorial e baseado na determinação da capacidade de carga dos recursos naturais, visando à 
preservação dos ecossistemas e o atendimento das expectativas dos vários segmentos do mercado 
(RUSCHMANN, 1997), além da inclusão da comunidade local na atividade.  

 

                                                           

Figura 4: Frequência relativa ao interesse da comunidade do                                                                                             
desenvolvimento do turismo, maio a julho de 2012. 
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Para que a participação da comunidade receptora na atividade turística seja com cunho 
sustentável, é necessária a conscientização ambiental. Por esse motivo, foi solicitado que se 
respondesse sobre o entendimento sobre Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Os resultados 
obtidos mostra que 58% dos entrevistados não tem conhecimento sobre o assunto abordado (Figura 
5), já ao que dizem respeito à sustentabilidade, 60% responderam que já tiveram acesso a esse 
assunto e que possuem entendimento sobre o mesmo.  

 

                 

 

Figura 5: Frequência relativa ao entendimento dos entrevistados             Figura 6: Frequência relativa entendimento dos entrevistados 
sobre Conservação Ambiental, maio a julho de 2012.                               sobre Sustentabilidade, maio a julho de 2012.                      

 

Com base nos resultados, é possível afirmar que a base para o desenvolvimento 
sustentável de uma localidade utilizando-se do turismo, faz-se necessário à conscientização da 
comunidade como um todo. Ampliando o conhecimento em relação à atividade a ser desenvolvida 
na área, como forma de subsidiar o monitoramento e a implantação de medidas que eliminem ou 
reduzam os impactos sócio ambientais ali evidenciados, observando, também, a importância do 
turismo para a economia do local.  

 

CONCLUSÃO 

O turismo inevitavelmente transforma os espaços em que se desenvolve, estando o meio 
susceptível a diversas alterações. Porém, se realizado com responsabilidade e um planejamento 
eficaz que possibilite um desenvolvimento sustentável, utilizando de forma controlada e não 
invasiva as características que a cidade possui, a fim de reduzir os possíveis impactos.  
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Contudo, é possível afirmar que o turismo ainda não é uma prioridade de governo, 
podendo-se perceber esse fato em âmbito nacional, estadual e municipal como é o caso de Baía 
Formosa, que mesmo tendo potencial para o desenvolvimento de vários segmentos turísticos não se 
desenvolve por falta de investimentos do poder público. Apontando com principal limitação da 
pesquisa, a quantidade insuficiente de entrevistados ao que diz respeito à amostra de turistas que 
realizaram o passeio de barco para observar golfinho. Isto porque, além da atividade não contar com 
divulgação nem parcerias, os turistas que visitam Baía Formosa ficam concentrados apenas em 
pousadas a beira mar, e muitas vezes os turistas nem conhecem a cidade.  

É uma importante alternativa de fonte de renda, mas cuidados devem ser tomados e 
deve-se desenvolver uma atividade de constante conscientização, visando a otimização da atividade 
turística e a conservação do boto-cinza e de seu habitat, sendo necessário o desenvolvimento do 
plano de manejo. A distribuição dos benefícios resultantes das atividades eco turísticas deve 
contemplar, principalmente, as comunidades receptoras, de modo a torná-las protagonistas do 
processo de desenvolvimento da região (Ministério do Turismo, 2008). 
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RESUMO: Hodiernamente, algumas das formas de Resolução Alternativa de Disputas (RAD) são utilizadas no Brasil, 
como variantes do processo contencioso judicial, como a arbitragem e a conciliação. Os meios alternativos de resolução 
de conflitos vêm ganhando espaço no ordenamento jurídico, visto ser um sistema revolucionário e diferenciado de 
aplicação da justiça, que rejeitaram os vícios formalistas, bem assim a exagerada documentação e alcançaram a 
desejada celeridade, modificando profundamente o sistema da justiça tradicional. Embora parecidos, mediação, 
conciliação e negociação são institutos distintos. A conciliação é conceituada como um acordo de vontades por meio de 
concessões mútuas, sendo adequada para resolver situações circunstanciais em que as pessoas não se conhecem, pois 
não trabalha para a transformação do conflito. A arbitragem é a convenção, que defere a um terceiro que não é juiz, a 
decisão da lide. Já na negociação não há intervenção de terceiros, pois as partes se encontram diretamente na busca de 
uma solução que preserve as suas relações, notadamente as relações comerciais. Distintamente das demais, na mediação 
há a autocomposição assistida, que educa, facilita e ajuda na produção de diferenças que modificam a discórdia. A 
mediação é recomendável principalmente para conflitos de múltiplos vínculos, pois esta procura preservar e 
desenvolver as relações. Nessa perspectiva, o presente trabalho busca analisar o papel da conciliação como meio 
alternativo de resolução de conflitos, efetividade de direitos e desafogamento do judiciário, tomando como parâmetro a 
sua utilização no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio-RN. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conciliação; Juizado Especial Cível; Resolução de Conflitos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Durante o período de estágio acadêmico atuando diretamente nas Conciliações no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio-RN compreendendo o período 
entre abril de 2011 e agosto de 2012, foi observado o indispensável papel da Conciliação na 
resolução de conflitos, objetivando-se, portanto, a eliminação destes, formalizado por um acordo 
judicial posteriormente homologado pelo Juiz, contribuindo significativamente com o 
desafogamento do Poder Judiciário. 

Vendo na prática a constante e crescente demanda processual no Juizado Especial Cível, 
tornou-se evidente a necessidade de discorrer sobre a prática da Conciliação entre partes 
conflitantes das diversas esferas sociais que cada vez mais acionam o Judiciário na tentativa de 
buscar seus interesses, solucionando os conflitos existentes. 

Para tanto, foi analisado inicialmente o que vem a ser conflito e as principais formas 
alternativas de solucioná-los, os objetivos, elementos e tipos de conciliação, perfil e atribuições do 
conciliador e a atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a efetivação da prática da 
conciliação na Justiça brasileira, culminando com a utilização da conciliação no citado Juizado, 
tomando como base a analise real das próprias audiências de conciliações. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, atentando-se, 

inicialmente, para verificar a existência de doutrinas que tratavam da problemática dos conflitos, e 
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que focassem, particularmente, os meios utilizados para suas resoluções. Também foi efetuada 
pesquisa em livros e artigos, com a finalidade de verificar as normas e doutrinas sobre o assunto, e 
estudar os autores que trabalharam com tais temas, e que enfatizassem os diversos conceitos e tipos 
de conflitos e mediação. 

 
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 
3.1 Conflito 
 

A palavra conflito é usualmente utilizada para se referir a choque, embate entre pessoas, 
desavença, discussão, discórdia, oposição, luta, combate, guerra. Assim sendo, o conflito carrega 
em si uma conotação negativa, algo indesejável, que deve ser evitado, sendo o oposto da paz, tão 
almejada pela sociedade.  

O conflito é alvo de estudo de diversas ciências e técnicas do conhecimento humano, 
tais como: (i) técnicas militares: que se baseiam em conflitos reais e potenciais; (ii) comércio 
internacional: que se baseia em interesses confrontados, que podem gerar conflitos e ditar regras 
entre mercados; (iii) sociologia: que estuda os conflitos sociais (SILVA, 2004). 

Historicamente o conflito e os mecanismos utilizados na obtenção e sua resolução 
sofreram inúmeras alterações desde a sociedade primitiva até a sociedade moderna. Na sociedade 
primitiva ou não havia mecanismos de resolução de conflitos ou se havia, eram frágeis, isso tanto 
para conflitos internos como para externos. Na sociedade de coleta os conflitos eram resolvidos pela 
força ou cissipação. Na Antiguidade houve um maior desenvolvimento dos mecanismos de 
resolução de conflitos, ganhando força as noções de direito, de justiça e de mediação. Entretanto, os 
conflitos na Antiguidade eram normalmente externos, com outros povos, sendo a força o principal 
instrumento utilizado. Mesmo no Renascimento e nas sociedades coloniais a força continuou a ser o 
principal mecanismo de resolução de conflitos. (NASCIMENTO, 2001).  

Com o surgimento da sociedade moderna (séculos XVIII e XIX) a noção de conflito é 
renovada, criam-se mecanismos de solução de conflitos mais eficientes, sem o uso da submissão ou 
da separação, mas que não dispensavam totalmente a força (NASCIMENTO, 2001).  

Vários autores modernos estudaram o conflito, conceituando-o, identificando fases e 
criando tipologias, dentre eles destacam-se: Morton, Boulding e Rummel. 

Morton (apud SILVA, 2004:86) conceituou o conflito da seguinte forma: duas 
individualidades confundidas pelas próprias limitações intrapsíquicas, se enfrentam por posições 
incompatíveis, determinadas pelo desejo de poder mais que o outro, estruturadas numa posição 
defensiva, cheia de preconceitos, que confunde mais do que esclarece os próprios interesses. 

Para Boulding (apud VEZZULLA, 1998:22) o conflito é uma “situação de 
concorrência, onde as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições potenciais, 
e na qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com o desejo da outra”.  

Rummel (apud SERPA, 1999:25), por sua vez, conceitua o conflito como “o equilíbrio 
dos vetores de poder”, pois nenhum dos atores tem poder suficiente para eliminar o conflito. Na 
realidade o conflito ocorre sempre que atividades incompatíveis entre pessoas, grupos ou nações, 
oriundas ou não da vontade, existem. Assim, o conflito é visto como “um processo dinâmico de 
interação humana e confronto de poder onde uma parte influencia e qualifica o movimento da 
outra”. 

Analisando os conceitos acima verifica-se que o conflito ocorre entre diferentes agentes, 
com posições, argumentos, interesses, desejos incompatíveis. Há oposição, confronto entre esses 
diferentes agentes, gerando um estado de tensão. Essa tensão poderá vir a ser administrada e 
resolvida de diversas formas. 

Apesar de muitas vezes a sociedade moderna apontar o conflito como algo indesejável, 
este não pode ser evitado uma vez que “é parte integral do comportamento humano” (SERPA, 
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1999:32), é “instrumento de mudanças” como afirma Morton (Apud SERPA, 1999:31). O conflito é 
um fator de evolução quando administrado e encarado como parte da dinâmica natural humana, é a 
forma de se avaliar capacidades e possibilidades, revelar diferenças, estimular o autoconhecimento 
e revitalizar normas. 

O conflito pode não ser identificado por terceiros, nem ter efeitos aparentes, mas a partir 
do momento em que os agentes demonstram suas incompatibilidades a outrem, o conflito se 
transforma em disputa. A disputa é apenas uma das fases conflito, reveladora dos interesses 
confrontados (SERPA, 1999). 

Portanto, o termo conflito pode ser definido como sendo o conjunto de situações 
incompatíveis entre si que, distinguem-se umas das outras, seja por desentendimento, confrontos de 
opiniões, oposições de sentimentos, divergências de interesses, seja por interesses particulares 
tratados por diferentes lados, podendo ainda ser considerado uma relação social com funções 
positivas para a sociedade, desde que a potencialidade destrutiva e desintegradora que por ventura 
possa existir, seja mantida sob controle. 
 
3.2 Conciliação de Conflitos 
 
3.2.1 Conceitos, Objetivos e Elementos da Conciliação 

 
Assim como arbitragem, mediação e negociação, a conciliação é um meio alternativo de 

solução de conflitos com características próprias que visa obter das partes conflitantes, um acordo 
amigável, mediante mútuas concessões, onde um terceiro interventor, denominado conciliador, atua 
na tentativa de promover uma aproximação entre as partes litigantes a fim de auxiliá-las nas 
negociações, com o intuito de pôr fim a controvérsia, contribuindo para que essas partes evitem ou 
desistam da jurisdição, podendo, desta forma, ser um instrumento para o desafogamento do 
Judiciário 

Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a conciliação é um meio alternativo 
de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, a 
função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. 

 
3.2.2 Tipos de Conciliação 
 

De acordo com o momento em que as partes litigantes acordarem, a conciliação pode 
ser realizada de várias formas. Quando houver a instauração da lide, a conciliação se dá na forma 
processual. Quando os conflitos não forem ainda jurisdicionados, a conciliação se dá de forma pré-
processual, também chamada de conciliação informal. 

Ceneviva (1996 apud TAVARES, 2002, p.116) leciona que, tendo em vista a 
intervenção do órgão estatal, a conciliação pode ser facultativa ou obrigatória. Na facultativa, a 
iniciativa é das partes que o juiz recebe para homologar. Na obrigatória, o magistrado tem a 
obrigação de propor, havendo nulidade do processo se a providência não foi implementada. 
Considerando o momento da ocorrência, destacam-se a conciliação preventiva, que é a verificada 
antes da lide, com renúncia à demanda e a conciliação celebrada depois de instaurada a lide, pois é 
este o efeito da sentença que a homologa. No que concerne à natureza, pode ser judiciária ou 
jurisdicionalista, quando se verifica no curso do exercício de função administrativa, quando atuada 
pelo juiz, é por ele efetivada no exercício de função administrativa, disciplinadora de interesses 
privados, a fim de manter sua aptidão de produzir efeitos jurídicos e afirmar sua segurança. 

 
3.2.3 O Papel do Conciliador 
 

O conciliador tem papel fundamental na conciliação, sendo ele uma pessoa da sociedade 
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que se dispõe a atuar de forma voluntária como um facilitador da negociação entre as partes 
envolvidas à medida que proporciona um contexto ao entendimento mútuo, à aproximação de 
interesses, harmonizando as relações. 

Tendo a conciliação características peculiares, pode o conciliador (além da 
administração do conflito por uma terceira pessoa, neutra e imparcial) sugerir possíveis acordos, 
desde que sejam analisadas as vantagens e desvantagens que irá trazer para as respectivas partes.    

Dentre as principais atribuições do conciliador, destacam-se: a) abrir e conduzir a 
conciliação, promovendo o entendimento entre as partes; b) certificar os atos ocorridos na audiência 
de conciliação; c) lavrar os termos da audiência conciliatória, submetendo-o a homologação por 
parte do Juiz Presidente do Juizado; d) lavrar o termo de audiência em caso de não haver acordo, 
encaminhando-o ao Juiz Presidente do Juizado, para fins de realização de audiência de instrução e 
julgamento, quando for o caso; e) auxiliar o Juiz Presidente do Juizado quando da realização de 
audiência de instrução e julgamento, lavrando os termos. 

 
3.2.4 Conselho Nacional de Justiça e Conciliação 
 

O CNJ é um órgão que tem a incumbência de tratar do controle, transparência 
administrativa e processual no Judiciário brasileiro. Foi criado em detrimento do que vem exposto 
na Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 103-B. 

Este órgão do Poder Judiciário tem sede na Capital federal e atua em todo o território 
nacional, buscando articular ações de planejamento, controle administrativo, coordenação e 
constante aperfeiçoamento do serviço público concernente à Justiça. 

O Conselho tem um importante foco na conciliação que se aprimorou com a Resolução 
nº 125 que instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequando dos Conflitos de Interesses, 
visando efetivar o princípio constitucional do acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da 
CF/88, como acesso à ordem jurídica justa. 

Considerando que a conciliação é um instrumento efetivo de pacificação social, solução 
e prevenção de litígios, o CNJ periodicamente direciona e promove diversas ações como programas, 
capacitações, diretrizes, materiais e métodos que auxiliam e aprimoram a conciliação na Justiça 
Nacional. 

Dentre os diversos programas lançados por ele, a Semana Nacional de Conciliação é um 
marco no que tange a prática conciliatória. Trata-se de uma espécie de campanha que anualmente é 
realizada, envolvendo todos os tribunais do País que, por sua vez, fazem uma triagem com a 
finalidade de selecionar os processos passíveis de serem resolvidos com acordo em conciliação, de 
forma a auxiliar no alcance da meta de redução da grande quantidade de processos em tramitação. 

Neste ano de 2012, essa Semana acontecerá de 7 a 14 de novembro. De acordo com o 
CNJ, esta será uma Semana diferenciada, pois terá duração de sete dias, com possibilidade de 
realização de conciliações no fim de semana. 

 
3.3 A utilização da conciliação no Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio/RN  

 
Os Juizados Especiais foram instituídos a partir da Lei n. 9.099/95 que revogou a Lei 

7.244/84 que criara os Juizados de Pequenas Causas, constituindo um modelo diferenciado do 
processo que até então existia, trazendo como proposta um trâmite mais simples de modo a 
objetivar uma maior conciliação entre as partes. 

A Carta de Outubro, em seu art. 98, inciso I, atribuiu a União e aos Estados a criação de 
Juizados Especiais que são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e causas criminais de menor potencial ofensivo. 

A Lei 9.099, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em seu art. 2º, 
estabelece o caráter processual peculiar dos juizados de modo que o processo orientar-se-á pelos 
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critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
sempre que possível a conciliação ou a transação. Este dispositivo na prática, contribui 
significativamente para o desafogamento do Judiciário, tornando os Juizados mais uma porta de 
acesso à justiça, de forma mais acessível e facilitada. 

Foi dentro do contexto do Juizado Especial, mais propriamente no âmbito cível, que se 
verificou uma relação entre a demanda processual e a resolução amigável dos litígios por meio de 
conciliações realizadas periodicamente na Comarca de Santo Antônio. 

Esta engloba as cidades de Santo Antônio, Jundiá, Lagoa de Pedras, Passagem, Serrinha 
e Varzea. A Vara Única e o Juizado Especial Cível e Criminal contam com um Juiz de Direito, além 
do quadro de funcionários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e um grupo seleto de 
funcionários cedidos pelas Prefeituras de alguns dos municípios que compõem a Comarca. De 
forma especial, esta conta ainda com uma estagiária acadêmica que, dentre outras atribuições, atua 
como Conciliadora no Juizado. 

Neste primeiro semestre de 2012, compreendendo os meses entre março e agosto, neste 
Juizado já ocorreram mais de 250 audiências conciliatórias, atingindo uma quantidade significativa 
de conciliações.  

Durante o trabalho junto à este Juizado, observou-se que em sua maioria, as partes 
litigantes conseguem chegar a um acordo, pondo fim a reclamação formulada. Este fato é alcançado 
pela atuação da conciliação e pela vontade das partes em encontrar um meio-termo que satisfaça 
seus anseios. Por outro lado, existe ainda questões controversas que não são de fácil negociação, 
especialmente os litígios envolvendo financeiras, bancos, seguradoras, companhias e entidades que 
trabalham com empréstimos para aposentados e pensionistas. Esses são sem dúvida os de maior 
grau de complexidade no que diz respeito a tentativa de negociação e consequente conciliação. 

Existem atualmente no Juizado Especial Cível cerca de 738 processos virtuais ativos, 
além de tantos outros processos físicos, ajuizados antes da implantação do PROJUDI (Processo 
Judicial Digital), implantado pelo TJ-RN desde 2007. 

Nesse contexto, percebe-se a importância da conciliação como forma de composição de 
litígios, trazendo incutido o princípio da celeridade, o que proporciona uma grande agilidade à 
realização da justiça, resguardando as partes litigantes dos possíveis desgastes com os trâmites do 
processo judicial.  

  
4. CONCLUSÃO  
 

A realização deste trabalho, fruto do Projeto de Pesquisa “Utilização da conciliação e da 
mediação no âmbito do Poder Judiciário” do Grupo de Pesquisa CNPq/UERN “Direitos 
Fundamentais e Desenvolvimento” do Curso de Direito do Campus de Natal desta Instituição de 
Ensino Superior, proporcionou a oportunidade de organizar sistematicamente alguns dos conceitos 
chave referentes a solução de conflitos por meios alternativos no âmbito dos Juizados Especiais, de 
forma particular, o Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio, sobretudo os relacionados 
à conciliação, que são fundamentais dentro do contexto aqui abrangido. 

A prática conciliatória, quando bem  administrada, é um mecanismo eficaz na resolução 
dos conflitos, contribuindo com a  redução da grande quantidade de processos ativos, o que acaba 
desafogando o Judiciário. No que tange a esfera judicial, pode-se concluir também que a 
conciliação é uma forma contundente de facilitar o acesso à justiça porque desponta como uma 
alternativa célere à morosidade do sistema judiciário, fator que acaba chamando a atenção de uma 
gama diversificada da sociedade que aciona o Judiciário com a finalidade de ter seus conflitos 
solucionados. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 
PRODUTORAS DE EFLUENTES OLEOSOS NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN 

Joilson Marques Ferreira Filho1, Carlos Eduardo Marinho Maia1, Luiz Di Souza2, 
Ramiro Gustavo Valera Camacho3 

RESUMO:  

O trabalho apresenta o diagnóstico ambiental das empresas que produzem 
efluentes oleosos na cidade de Mossoró. Os resultados foram obtidos através de 
questionário livremente respondido pelos responsáveis nas empresas, visitas in loco 
com registro fotográfico e coleta de amostras e analises laboratorial.  Os resultados 
mostram grande ilegalidade, tanto na parte legal de estabelecimento das empresas, 
quanto na qualidade do material descartado e sua forma de descarte. Os resultados 
indicam que estes fatos podem estar contribuindo fortemente para a degradação 
ambiental, especialmente os recursos hídricos da cidade. 

PALAVRAS – CHAVES: Diagnóstico ambiental, resíduos oleosos, TDS e TOG.  

INTRODUÇÂO 

A constituição brasileira estabelece o direito a um ambiente saudável a todos os 
brasileiros e evolução da legislação e das regulamentações aplicáveis para obtêlo, bem 
como punir os que contribuem para poluí-lo, tem resultado em crescentes restrições, 
refletindo as pressões internas da sociedade e dos órgãos ambientais responsáveis por 
fazer cumprir as leis.  Em 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
instituiu a Resolução n° 001, estabelecendo diretrizes gerais para uso e implementação 
da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da política nacional do 
meio ambiente para adequações de atividades lesivas ao meio ambiente. No seu Artigo 
1º, estabelece que: "Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
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. 
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Os elevados índices de contaminação do ar, água e solo, aliados ao esgotamento 
dos recursos naturais e à possibilidade de perda da biodiversidade, ganharam destaque 
nos campos da política, economia e educação ambiental, demonstrando claramente a 
tendência da sociedade por padrões ambientais adequados. As instalações de lava-jato, 
serviços de lubrificação e troca de óleo, conjuntamente com seus sistemas de 
armazenagem de derivados de petróleo e empresas prestadoras de serviços similares 
(transporte, lavagem, manutenção...), configuram-se como empreendimentos 
potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. 

As atividades de manutenção de carros, máquinas, ferramentas e equipamentos 
(macacões botas, luvas etc..) envolvem a troca de óleo, lubrificação e lavagem dos 
mesmos. Estas atividades são fontes de geração de resíduos impactantes contra o meio 
ambiente, em especial emulsões oleosas e resíduos sólidos contaminados por óleo como 
areia, estopas e trapos. A origem destes resíduos sólidos é o carreamento de partículas 
de solo, como grãos de areia e argila que, aderem à superfície dos carros, quando 
trafegam por vias sem calçamento, terrenos arenosos e pistas asfálticas semiacabadas e  
a botas, vestimenta e ferramentas, sendo carregados para fora da sua região. Estas 
partículas têm sua origem nos solos de encostas e também da deposição atmosférica. 
Com a lavagem sob pressão, ocorre a retirada deste material, formando uma borra ou 
lodo contaminado com óleos usados, tendo assim, esse resíduo um potencial de 
periculosidade. 

Os efluentes oleosos provenientes da água utilizada e os resíduos sólidos 
contaminados com óleo, por lei (resolução Conama 357/2005), devem ser tratados para 
fazer a retirada do óleo, via construção de tanques de separação água-óleo (SAO) que é 
um pré-tratamento para estes resíduos sólidos e efluentes líquidos.  

A região de Mossoró é o maior centro produtor de petróleo em terra do Brasil, 
tendo uma base da Petrobras instalada para efetivação da sua exploração e destinação do 
óleo e dos resíduos de exploração.  Esta base tem em sua volta diversas empresas 
prestadoras de serviços na área, em função da política da empresa de terceirizar os 
serviços necessários à exploração, mas que não são as atividades principais da empresa 
como transporte de material, serviços de alimentação no campo, lavagem de máquinas e 
equipamentos etc. Assim, existe em Mossoró e região um bom número de empresas 
prestadoras de serviço à Petrobras que produzem resíduos contaminados com óleo. 
Várias destas empresas possuem áreas de lavagem e lubrificação dentro de suas 
instalações, enquanto outras terceirizam a lavagem de uniformes para lavanderias 
industriais que passam a produzir estes resíduos contaminados.  
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Apesar da existência da legislação, ainda há na cidade de Mossoró-RN certo 
descaso com o descarte final destes resíduos, uma vez que poucos geradores dão a estes 
resíduos destinos adequados como previsto na legislação. No lugar disso, é comum o 
descarte dos mesmos com o seu lançamento em rios, lixões ou em aterros de entulhos 
inadequados, o que constitui um risco para a saúde da população e ao meio ambiente, 
pois dentre os constituintes destes resíduos oleosos tem-se substâncias que podem 
conferir-lhes características de periculosidade.  

De acordo com SHULLER & SHEPP (1995) e MEINZ (1991), devido aos 
derivados de petróleo (lubrificantes), desgaste das partes componentes dos carros e de 
pneus, este material é contaminado também por ferro, cobre, cádmio, manganês, 
alumínio, zinco, dentre outros metais pesados, que são componentes essenciais de 
muitas partes dos carros. Podem ainda ser contaminados com fenóis, os quais são 
compostos utilizados como aditivos nos óleos automotivos, para melhorar suas 
características e estão presentes nos detergentes usados na lavagem. Apesar de suas 
características, estes resíduos nem sempre têm sido gerenciados de forma adequada, 
podendo ser lançados em terrenos baldios e lixões, e contaminar as águas superficiais e 
subterrâneas, bem como resíduos domésticos. 

A legislação estadual contribui com o controle ambiental pela adoção de 
instrução técnica específica para pré-tratamento dos resíduos de lavagem de carros 
(lava-jato) e outras atividades que utilizam óleo, através do sistema separador água-
óleo, porém não estabelece regras para a destinação final dos resíduos gerados. 
Atualmente, para proceder ao gerenciamento do licenciamento ambiental dessas 
atividades existem nas estruturas dos municípios a Gerência de Urbanismo e Meio 
Ambiente.  Este é ou seria o encarregado de fazer o controle ambiental destes resíduos 
sólidos vindos do separador água/óleo (SAO) de todas estas atividades, bem como 
fiscalizar e orientar a correta instalação desses instrumentos. Infelizmente, os poderes 
municipais apesar de contarem com instrumentos de fiscalização previstos na 
legislação, nem sempre possuem recursos suficientes para instalá-los a fim de atender à 
demanda crescente de resíduos sólidos gerados, não só nos postos de serviço 
automotivos, como em oficinas mecânicas, lava-jatos e garagens de empresas de 
transporte e prestadoras de serviço. 

Diante disso, o presente trabalho objetivou um diagnóstico das empresas que 
produzem estes efluentes oleosos no sentido de verificar quanto é gerado e qual a 
destinação final, bem como verificar se a legislação pertinente está sendo obedecida. A 
verificação da legislação foi feita quanto aos parâmetros físico-químicos, teor de óleos e 
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graxas residuais (TOG) e teor de Resíduos Sólidos Totais (RST) na água. O trabalho 
visou obter dados que possam ser subsídios ao poder municipal e as empresas 
pesquisadas, de forma a contribuir para um melhor controle e fiscalização do 
saneamento ambiental destes resíduos na cidade de Mossoró-RN. 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

O presente trabalho foi desenvolvido através de aplicação de questionário, 
registro fotográfico e coleta de amostras no campo, bem como de analises das amostras 
em laboratório. A primeira referente à tomada de informações existentes junto aos 
órgãos públicos, privados e de controle ambiental, sobre a existência ou não de sistema 
separador água-óleo nas empresas e sobre o gerenciamento dos resíduos neles retidos 
através de questionário especifico dirigido aos gerentes dos estabelecimentos. A 
segunda etapa foi os registros fotográficos e à coleta de amostras dos efluentes oleosos 
presentes nas empresas. A terceira foi a execução de análises químicas laboratoriais, 
com o objetivo de verificar os teores de óleos e graxas residuais (TOG) e os teores de 
Resíduos Sólidos Totais (RST) presentes nas amostras e compará-los com os previstos 
na literatura. A determinação dos parâmetros TOG e RST foi feita de acordo com 
metodologia padrão (Standarth Methods, 2005) usando métodos gravimétricos. Foram 
contatadas 42 empresas e nove avaliadas (3 do setor petrolífero, 3 do setor salineiro, 2 
do setor de transportes e um do setor de construção civil), as demais se negaram a 
participar do estudo alegando os mais variados motivos como falta de tempo, 
impedimento da direção, e algumas pelo fato de já serem licenciadas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Com respeito a localização dos estabelecimentos as respostas obtidas ao 
questionário são resumidas em 34%localizadas na zona urbana, 22% na zona urbana 
comercial, e com 11% respectivamente, na zona urbana rural, na zona rural,  na zona 
suburbana e não responderam o questionário.  
 Com respeito ao número de funcionários 78 % das empresas tem mais de 20 
funcionários, ou seja, são empresas de médio ou grande porte. Comprovando isso a os 
resultados mostram que 67% das empresas têm licença legal para funcionamento do 
IDEMA e apenas 11 % responderam que não são licenciadas e 22%não responderam o 
quesito. Com relação ao Habite-se, certidão emitida pelo corpo de bombeiros: 06 
empresas afirmaram possuir, 02 não possuí-lo e 01 não respondeu. Com relação ao 
alvará de funcionamento emitido pela prefeitura: 07 empresas afirmaram possuí-lo, 01 
afirmou não ter e 01 não respondeu. A omissão em responder indica que, provavelmente 
as outras empresas não são licenciadas ou simplesmente não tem documentação 
necessária, o que resulta em um número alto (33 % no IDEMA e corpo de bombeiros e 
23% na prefeitura) de empresas não licenciadas atuando num setor fundamental para a 
qualidade ambiental da cidade. 
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As empresas pesquisadas realizam lavagem de veículos e peças, troca de óleo e 
suas lubrificações com graxas, mas nem todas realizam todos estes serviços.  
Para chegarem a este volume de resíduos as empresas usam água que em 60 % dos 
casos provem da rede publica, 20 % são de poços tubulares, 10 % de carros pipas e 10 
% não informaram a  fonte usada.  Esta água, após ser usada é tratada pelas empresas 
em estações de tratamento (11 % dos casos), caixas separadoras (56 % dos casos) ou 
descartada  nos esgotos públicos (22 %) sendo que 11 % não informaram o destino que 
dão aos efluentes.  

A figura 1 mostra os tipos de resíduos gerados nas empresas, sendo que 38 % 
são líquidos (18 % óleo e 20 % de efluente aquoso) e 62 % sólidos contaminados com 
óleo.  Considerando apenas os resíduos líquidos a figura 8 indica que o volume 
produzido é muito significativo (pelo menos 150 litros em 56 % das empresas, podendo 
chegar a 67 % se considerarmos que as que não responderam, produzem estas 
quantidades) e precisa ser muito bem tratado pelas empresas e autoridades para evitar 
contaminação ambiental.  

 Figura 1 – Tipos de resíduos gerados pelas empresas pesquisadas. 
  
 Questionadas a este respeito oito (9) empresas responderam que possuem 
tanques de armazenamento, com capacidades que variam de 200 a 9000 litros, com 
algumas apresentando de 1 a 3 tanques. Estes tanques são aéreos e construídos de 
plástico (2 empresas), metal (4 empresas) e alvenaria (3 empresas). Além destes, 2 
empresas possuem tanques subterrâneos construídos em alvenaria. O óleo é conduzido 
para estes tanques por tubulação ou mangueira em 5 empresas e das outras 4, 2 
responderam que não e 2 não responderam como fazem esse transporte. 
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 Cabe destacar que apesar da legislação recomendar apenas o uso de tanques 
plásticos aéreos para armazenagem, 7 empresas afirmaram estão armazenando de forma 
adequada, 1 de forma inadequada e 1 não respondeu. 

Em relação ao destino final que dão aos resíduos oleosos produzidos 3 
responderam que repassam para coletor licenciado, uma não respondeu e 5 responderam 
que vendem para particulares ou reutilizam no processo.  Com respeito aos resíduos não 
oleosos, 3 responderam que destinam a coleta pública, 2 para coletor licenciado, 3 que 
reutilizam no processo e 1 não respondeu. 
 Considerando o volume de óleo produzido nas caixas separadoras de água óleo, 
se conclui que uma enorme quantidade de água contaminada com óleo é produzida 
nessas empresas, as quais precisam ter a sua qualidade para descarte comprovada por 
analises químicas como previsto em lei, principalmente o teor de óleos e graxas 
residuais presentes no efluente aquoso. 

Questionadas a respeito 5 responderam que fazem analises de TOG, 1 que não 
faz e 3 não responderam o questionamento e nenhuma apresentou resultados 
comprovando a realização das analises. 

A tabela 1 mostra os resultados de sólidos dissolvidos totais (TDS) e TOG 
realizadas nas amostras coletadas nas empresas. 

Indústria Área Media TOG mg/L Média TDS mg/L 

Padrão 30 500 

1  petróleo 93.8 934 

2 petróleo 1.7 1171 

3 petróleo 28.5 1560 

4 salineira 261.8 592,5 

5 salineira 394,2 772,5 

6 salineira 228,4 786 

7 transporte 10,8 604,5 

8 transporte 180.1 1555 

9 Construção 
civil 

21.3 771 

    Tabela 1-  Concentrações de TOG e RDS encontrados nas empresas pesquisadas. 

Anais do VIII SIC 771

ISBN 978-85-7621-051-1



1Discente do curso de Gestão Ambiental da FACEM, Campus Central, UERN. e-mail: joilson_filho@hotmail.com.br 
/ eduardommaia@gmail.com  
2Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus  Central, UERN. e-mail: 
luizuern@bol.com.br 
3Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus  Central, 
UERN. e-mail: ramirogustavo@uern.br;  
 

 

 

Os resultados mostram que em todas as empresas o teor de TDS das amostras 
estão bem acima do permitido e que em 56 % dos casos analisados o teor de óleos e 
graxas estão acima do permitido. 
 
CONCLUSÕES 
 
 Os resultados obtidos permitem concluir que as empresas que atuam no setor 
não obedecem a legislação produzindo efluente oleoso que desobedece a lei em relação 
ao efluente descartado, forma de armazenamento e destino dado aos efluentes. O teor de 
óleos e graxas no efluente que é um resíduo altamente poluente esta acima do permitido 
em 56 % das empresas pesquisadas. Este fato certamente contribui para degradar os 
recursos hídricos da região, podendo estar prejudicando também a flora e a fauna em 
função do volume descartado.   
 A pesquisa mostra também que, boa parte das indústrias está atuando de forma 
ilegal (sem os devidos registros e documentos necessários) o que indica a falta de 
fiscalização dos órgãos públicos responsáveis por fazer cumprir a lei. 
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DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E INCONFORMIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO 
DE MOSSORÓ/RN 

 
Ana Paula de Sousa Enéas1; Márcia Regina Farias da Silva2; Hozana Raquel de Medeiros 

Garcia3; Zoraide Souza Pessoa4 
 
 

RESUMO: A proposta desta investigação busca dentre outros objetivos, analisar a problemática 
socioambiental do município de Mossoró/RN, no intuito de entender as desigualdades sociais e a 
vulnerabilidade socioambiental no seu território. Como procedimento metodológico a pesquisa foi 
dividida em três momentos: a revisão de literatura, a organização dos dados secundários do 
Resultado do Universo – retirados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2000) e a análise do cruzamento dos dados referentes aos rendimentos em 
salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes e a inconformidade 
habitacional por bairros, no município de Mossoró, no ano 2000. Constatou-se com a presente 
pesquisa que há uma acentuada desigualdade social verificada no município proveniente dá má 
distribuição de renda, embora o mesmo possua um relevante Produto Interno Bruto – PIB per 
capita; e que a vulnerabilidade ambiental tem atingido bairros de poder aquisitivo baixo em relação 
aos demais, conforme já era de se esperar. Em suma, os resultados desta pesquisa apontam para a 
necessidade de se pensar em um planejamento urbano mais eficaz, através da aplicação de políticas 
públicas, em vigor, e da formulação de novas políticas públicas, visando à mitigação dos problemas 
nos âmbitos social e ambiental, que proporcione a população local uma sadia qualidade de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade social; política; vulnerabilidade ambiental. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O modelo econômico vigente – o capitalismo – estimulou uma distribuição de renda 
desigual entre a população, conduzindo assim, os indivíduos de baixa renda a ocuparem áreas de 
riscos e vulneráveis, por serem setores em que não há especulação imobiliária e, portanto, isentas de 
impostos, por estarem localizadas em setores sem infraestrutura apropriada para moradia, e nesse 
contexto, é essa a principal relação entre ambas as problemáticas à desigualdade social e a 
vulnerabilidade socioambiental. 

Nessa perspectiva, este trabalho está integrado a um projeto maior intitulado “Mapa Social: 
Território e Desigualdade - FASE II”, financiada pela FAPERN/CNPq – edital: 04/2007, 
desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (NESAT/UERN), em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP). 

A proposta desta investigação busca dentre outros objetivos, analisar a problemática 
socioambiental no âmbito do desenvolvimento regional de municípios de médio porte, mas com 
uma acentuada dinâmica econômica e urbana, a exemplo da cidade de Mossoró/RN, no intuito de 
entender as desigualdades sociais e a vulnerabilidade socioambiental no seu território.  
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Risco e Vulnerabilidade 
 

A percepção do risco e da vulnerabilidade é, comumente, tratada em algumas pesquisas 
como sinônimos. No entanto, esse dois termos possuem conceitos distintos que muitas vezes não 
são considerados na pesquisa, a título de esclarecimento esse tópico tem por objetivo definir a que 
cada termo se reporta, sem entrar no mérito da discursão dessa tipologia em metodologias.  

De acordo com Veyret e Richemond (2007) risco é a percepção de um perigo, mais ou 
menos previsível por um grupo social ou individuo que tenha sido exposto a ele, e nesse contexto o 
risco é uma construção social. Já a vulnerabilidade é a magnitude do impacto previsível de um 
acontecimento possível sobre os alvos que podem ser: pessoas, bens, equipamentos e meio 
ambiente. 

Segundo Chaves e Lopes (2008) a vulnerabilidade representa o grau de fragilidade de uma 
área e/ou população, assim como a sua possível capacidade de resposta diante da concretização de 
um episódio danoso. Além disso, as autoras acrescentam que a vulnerabilidade pode servi como 
auxílio aos estudos e as formas de planejamento de áreas em situações vulneráveis. 

Na concepção do IBGE (2005) para reduzir a vulnerabilidade é necessário que haja um 
bom gerenciamento do ecossistema, que também irá contribuir para a redução de impactos e 
promover o bem-estar da população. No entanto, muitas pessoas e lugares são afetados por essa 
mudança nos ecossistemas e estão altamente vulneráveis aos seus efeitos. Por outro lado, eles 
afirmam que o aumento da pobreza e da exclusão social leva a população a ocupar locais com alta 
probabilidade natural à ocorrência de eventos tais como: inundações, enchentes, deslizamentos de 
terra, corridas de lama, secas severas etc. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A cidade de Mossoró, unidade empírica de referência da presente pesquisa localiza-se 
no estado do Rio Grande do Norte/RN possui 259.886 habitantes e uma área territorial de 2.099 km² 
(IBGE, 2010). É considerada cidade de médio porte, apontada como a segunda maior do Estado, a 
sua economia tem por base à agropecuária, a indústria, a prestação de serviços, impostos advindos 
da produção de petróleo, que geram para o município um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 
2.127.077.000,00 e um PIB per capita de R$ 9.257,00, de acordo com os dados do Estado do Rio 
Grande do Norte (2010). 

A pesquisa se caracteriza segundo a sua finalidade como básica e descritiva, com 
abordagem quali-quantitativa (APPOLINÁRIO, 2006). Com base nos procedimentos técnicos e 
metodológicos identificados por Diehl e Tatim (2004) esta investigação é de cunho bibliográfico e 
documental. Ao considerar as técnicas para coleta de dado essa análise irá se restringir a fontes 
secundárias extraídas dos dados disponibilizados pelo IBGE (2000). Os dados secundários retirados 
do IBGE servirão como base de informações macros de Mossoró, com o propósito de identificar os 
dados referentes à vulnerabilidade ambiental e a desigualdade social, bem como propor uma análise 
associada de ambas variáveis. 

O estudo foi desenvolvido no período de 2011 a 2012, a saber, dividido em três momentos: 
(i) revisão de literatura com a proposta de discutir a ocupação de áreas vulneráveis em uma 
perspectiva de enfatizar esses problemas como de ordem não apenas social, mas, sobretudo 
ambiental, em que essa problemática pode ser agravada pela distribuição desigual de renda; (ii) 
Organização dos dados secundários do Censo Demográfico do IBGE (2000) retirados dos 
Resultados do Universo, que são dados que encontra-se organizados em temas, cada tema 
apresentando um conjunto de tabelas, que estão disponíveis para os níveis territoriais, tais dados 
serviram para analisar os indicadores tanto da desigualdade social como da vulnerabilidade 
socioambiental de Mossoró; e (iii) foi proposta uma análise da situação de inconformidade 
habitacional dos bairros que possuíam o maior rendimento em salários mínimos, dividindo os 
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mesmos em grupos, onde esse dado por sua vez, possibilitou avaliar a desigualdade social, a 
vulnerabilidade social e a ambiental, no município de Mossoró/RN.  

Por fim, é importante esclarecer que para a avaliação da vulnerabilidade ambiental foi 
considerada a metodologia adotada por Deschamps (2009), na qual é considerada como indicador a 
ausência de saneamento básico adequado, sendo que, quanto maior o número de domicílios nesta 
condição, dentro de cada Área de Expansão (AED), maior o “risco”. No entanto, nesta pesquisa 
essa termologia será substituída por vulnerabilidade ambiental, ao considerar que esse termo 
representa melhor a proposta, e a nível territorial de estudo os bairros supracitados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Desigualdade e Vulnerabilidade Social 
 

Os dados referentes ao rendimento em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios 
particulares permanentes pelos bairros estudados na pesquisa, no município de Mossoró foram 
retirados do IBGE – Resultados do Universo extraídos do Censo Demográfico 2000. Possui a 
distribuição de renda dos domicílios particulares permanentes em salários mínimos disseminados 
pelos bairros, e os mesmos servirão para analisar tanto a desigualdade social, em virtude de se tratar 
da distribuição de renda como para a avaliação da vulnerabilidade social.  

Verificou-se por meio da tabela 1 que o bairro de Nova Betânia possui o menor percentual 
de moradores vivendo sobre condições de vida de até dois salários mínimos com 27,83% e o maior 
percentual foi o bairro de Alagados com 84,78%. Já nos rendimentos de dois a cinco salários 
mínimos o destaque de maior percentual da população quanto à distribuição de renda está o bairro 
Rincão com 36,81%, enquanto que o menor valor está à zona rural com 7,26% da população.  

Nos rendimentos de cinco a dez salários mínimos identificam-se na Tabela 1, com maior 
percentual o bairro Doze Anos com 18,98%, já com o de menor valor representado foi o Dix Sept 
Rosado com 0,87%. No que se refere à população que recebe de dez a vinte salários mínimos 
verifica-se que o maior número da população concentra-se no Centro com 17,97%, e com o menor 
percentual estão os bairros de Redenção e a zona rural, respectivamente com 0,35%. Os que 
recebem mais de vinte salários mínimos responsáveis pelos domicílios estão localizados no bairro 
de Nova Betânia com o maior percentual de 16,31% e o de menor percentual de 0,07% no bairro 
Barrocas. Quanto à população sem rendimento encontra-se na Tabela 1 com 26,20% o bairro Dom 
Jaime Câmara com o maior percentual, e 1,86% o Doze Anos com o menor percentual verificado. 

Nesse contexto a Tabela 1, permite concluir que no ano de 2000 os bairros Centro, Doze 
Anos e Nova Betânia concentravam o maior percentual da população vivendo sobre condições 
salariais que se estendiam de cinco a mais de vinte salários mínimos que se enquadravam em uma 
situação financeiramente favorável para a sua população. Pois, possuem aspectos de estarem 
localizadas em áreas centrais e estratégica em relação ao comercio e serviços.  

Ao corroborar com essa discussão Salles (2010) afirma que atualmente em Mossoró 
observa-se uma urbanização materializada pela construção de condomínios fechados, observando 
assim, a modificação do espaço urbano abordado por Sposito (2010), que trata-se da desocupação 
dessas áreas pela população de poder aquisitivo elevado para moradias em setores mais isolados que 
ofereçam mais segurança, infraestrutura e conforte. Tais edificações estão trazendo a tendência de 
valorização para setores do município antes desocupados, considerados “vazios urbanos”, que vem 
sendo ocupadas de forma acelerada por esse tipo de empreendimento. 
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Tabela 1. Rendimento em Salários Mínimos dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes – Mossoró/RN, 2000.  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

BAIRROS ATÉ 2 
SM 

% 2 a 5 
SM 

% 5 a 10 
SM 

% 10 a 20 
SM 

% Mais de 20 
SM 

% Sem 
Rendimento 

% 

Abolição 2273 45,01 1407 27,86 656 12,99 248 4,91 87 1,72 379 7,50 
Aeroporto 1619 56,39 616 21,46 172 5,99 64 2,23 41 1,43 359 12,50 
Alagados 39 84,78 5 10,87 - - - - - - 2 4,35 

Alto da Conceição 739 51,97 364 25,60 173 12,17 59 4,15 10 0,70 77 5,41 
Alto de São Manoel 2245 51,08 787 17,91 452 10,28 254 5,78 83 1,89 574 13,06 

Alto do Sumaré 440 50,05 215 24,46 76 8,65 28 3,19 2 0,23 118 13,42 
Barrocas 2742 65,67 516 12,36 68 1,63 15 0,36 3 0,07 831 19,90 

Belo Horizonte 1100 60,71 333 18,38 83 4,58 16 0,88 5 0,28 275 15,18 
Boa Vista 939 52,99 436 24,60 182 10,27 61 3,44 14 0,79 140 7,90 

Bom Jardim 1538 58,77 589 22,51 181 6,92 51 1,95 14 0,53 244 9,32 
Bom Jesus 225 71,42 25 7,94 - - - - 1 0,32 64 20,32 

Centro 121 16,85 162 22,56 211 29,39 129 17,97 81 11,28 14 1,95 
Dix Sept Rosado 167 72,92 25 10,92 2 0,87 - - - - 35 15,28 

Dom Jaime Câmara 1218 55,79 299 13,70 68 3,11 19 0,87 7 0,32 572 26,20 
Doze Anos 479 38,69 333 26,90 235 18,98 112 9,05 56 4,52 23 1,86 

Ilha de Santa Luzia 373 56,26 141 21,27 64 9,65 21 3,17 4 0,60 60 9,05 
Itapetinga 10 76,92 2 15,38 - - - - - - 1 7,69 

Lagoa do Mato 1945 61,12 549 17,25 113 3,55 18 0,57 5 0,16 552 17,35 
Nova Betânia 377 27,83 203 14,98 237 17,49 240 17,71 221 16,31 77 5,68 

Paredões 1024 50,02 510 24,91 219 10,70 91 4,45 27 1,32 176 8,60 
Pintos 331 67,14 69 14,00 22 4,46 6 1,22 3 0,61 62 12,58 

Planalto Treze de Maio 589 48,48 303 24,94 115 9,47 26 2,14 8 0,66 174 14,32 
Presidente Costa e Silva 421 42,87 129 13,14 90 9,16 121 12,32 90 9,16 131 13,34 

Redenção 366 63,44 118 20,45 16 2,77 2 0,35 - - 75 13,00 
Rincão 653 37,04 649 36,81 235 13,33 69 3,91 8 0,45 149 8,45 

Santa Delmira 1430 51,51 662 23,85 278 10,01 76 2,74 17 0,61 313 11,28 
Santo Antônio 2490 62,92 652 16,48 189 4,78 103 2,60 71 1,79 452 11,42 

Zona Rural 2328 68,96 245 7,26 31 0,92 12 0,35 8 0,24 752 22,27 
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Vulnerabilidade Ambiental 
 

Como já descrito anteriormente, na avaliação da vulnerabilidade ambiental foi considerada 
a metodologia desenvolvida Deschamps (2009), em que o mesmo considera domicílio com 
inadequação geral: aquele que há ausência de água canalizada em pelo menos um cômodo, ou seja, 
aquele domicílio servido por rede geral, mas canalizada só na propriedade ou terreno, servido por 
poço, nascente ou outra forma; o domicílio cujo escoamento se dava por fossa rudimentar, vala, rio, 
lago, mar e outro escoadouro; e o domicílio que não fosse atendido por serviços de limpeza; a essa 
metodologia acrescentou-se a variável banheiro para aqueles domicílios que não tivessem banheiro.  

Os dados coletados que serviram para fornecer tais informações foi à inconformidade 
habitacional pelos bairros de Mossoró estudados na pesquisa, retirados do IBGE - Resultados do 
Universo extraídos do Censo Demográfico 2000. Os dados da Tabela 02 permitem analisar a 
inconformidade habitacional por bairros em Mossoró no ano de 2000, na perspectiva de fornecer 
indicadores para a avaliação da vulnerabilidade ambiental do município em questão. 

Nessa perspectiva, verifica-se na Tabela 2 que o bairro Dix Sept Rosado apresentou o 
maior percentual com 99,57% da população vivendo com ausência de água canalizada em apenas 
um cômodo servido por rede geral de abastecimento de água. Já o Centro possui o menor percentual 
com 1,26% da população em tais condições. 

Os domicílios que apresentaram o escoamento por fossa rudimentar, vala, rio, lago mar ou 
outro tipo de escoadouro, foram registrados com o maior percentual o bairro do Bom Jesus com 
91,11%, e com o menor percentual o Rincão com 4,20%. No que se refere aos domicílios quem não 
tinham banheiros, observa-se através da Tabela 2, que o bairro Dix Sept Rosado destaca-se com 
87,77%, no entanto o Centro encontra-se com nível inferior em relação aos demais domicílios com 
0,14%.  

Quanto ao não atendimento dos serviços de limpeza pública verificou-se que o bairro 
Itapetinga possui o maior percentual de domicílios não atendidos por esse serviço com 100% e que 
os bairros de Boa Vista e Bom Jardim apresentam respectivamente, o menor percentual com o valor 
de 0,23%. 

De modo geral, analisou-se mediante esses dados que quanto à inconformidade 
habitacional, considerando os aspectos que já citados anteriormente os bairros que possuem os 
maiores percentuais nas variáveis que foram analisadas são os de Dix Sept Rosado, Bom Jesus e 
Itapetinga. 

A Agenda Habitat documento que foi aprovado pelos países participantes da Habitat II, 
compromete-se com os objetivos de promover o planejamento integrado do uso dos recursos 
hídricos, com o intuito de identificar as alternativas eficazes com custos viáveis para a mobilização 
e o fornecimento sustentável da água para as comunidades; promover, quando julgar necessário, a 
melhoria dos assentamentos informais e favelas urbanas como uma medida expedida e solução 
pragmática para o déficit habitacional; oferecer atenção especial aos programas e às políticas 
desenvolvidas para assentamentos humanos para mitigar a poluição urbana, provenientes do 
fornecimento inadequado de água, esgotos e drenagem, pelo mau gerenciamento do lixo doméstico 
e industrial, e poluição do ar. 
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Tabela 2. Inconformidade Habitacional – Mossoró/RN, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

BAIRROS ÁGUA % ESCOAMENTO % BANHEIRO % LIXO % TOTAL % 
Abolição 305 6,04 2506 49,63 233 4,61 344 6,81 5050 100 
Aeroporto 1119 38,98 2306 80,32 573 19,96 326 11,35 2871 100 
Alagados 8 17,39 32 69,56 5 10,87 42 91,30 46 100 

Alto da Conceição 48 3,38 802 56,40 105 7,38 28 1,97 1422 100 
Alto de São Manoel 496 11,29 1923 43,76 506 11,51 351 7,98 4395 100 

Alto do Sumaré 151 17,18 210 23,89 123 13,99 103 11,72 879 100 
Barrocas 2470 59,17 2687 64,36 1748 41,87 403 9,66 4175 100 

Belo Horizonte 552 30,46 526 29,04 532 29,36 210 11,60 1812 100 
Boa Vista 373 21,05 298 16,82 212 11,96 4 0,23 1772 100 

Bom Jardim 497 18,99 943 36,03 217 8,29 6 0,23 2617 100 
Bom Jesus 95 30,16 287 91,11 54 17,14 146 46,35 315 100 

Centro 9 1,26 164 22,84 1 0,14 3 0,42 718 100 
Dix Sept Rosado 228 99,57 175 76,42 201 87,77 224 97,82 229 100 

Dom Jaime Câmara 407 18,64 1287 58,95 202 9,25 438 20,07 2183 100 
Doze Anos 114 9,21 129 10,42 61 4,93 3 0,24 1238 100 

Ilha de Santa Luzia 148 22,32 454 68,47 156 23,53 35 5,28 663 100 
Itapetinga 11 84,61 5 38,46 8 61,54 13 100 13 100 

Lagoa do Mato 1068 33,57 1384 43,49 508 15,96 86 2,70 3182 100 
Nova Betânia 151 11,14 418 30,84 105 7,75 67 4,94 1355 100 

Paredões 139 6,80 281 13,73 140 6,84 10 0,49 2047 100 
Pintos 203 41,18 428 86,82 161 32,66 142 28,80 493 100 

Planalto Treze de Maio 96 7,91 602 49,54 54 4,44 118 9,71 1215 100 
Presidente Costa e Silva 164 16,69 391 39,82 188 19,14 126 12,83 982 100 

Redenção 59 10,22 234 40,55 44 7,63 54 9,36 577 100 
Rincão 149 8,44 74 4,20 94 5,33 175 9,92 1763 100 

Santa Delmira 269 9,70 448 16,14 155 5,58 396 14,26 2776 100 
Santo Antônio 1794 45,34 1807 45,66 633 16,00 382 9,65 3957 100 

Zona Rural 3114 92,24 1562 46,27 1899 56,25 2827 83,74 3376 100 
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Desigualdade Social e Vulnerabilidade Socioambiental 
 

A desigualdade e a vulnerabilidade social foram analisadas por meio dos dados que 
representavam a distribuição de renda em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios 
particulares permanentes por bairros, como já foi visto. No que se refere a inconformidade 
habitacional esse dado serviu como indicador de vulnerabilidade ambiental, de acordo com a 
metodologia adota e descrita anteriormente por Deschamps (2009). Seguindo nessa direção, esse 
último tópico tem o propósito de analisar a inadequação habitacional distribuído pelo maior 
percentual de rendimentos dos bairros estudados.  

No que se refere aos grupos de distribuição de renda dos responsáveis pelos domicílios 
particulares por inconformidade habitacional, a Tabela 3 representa seis grupos de acordo com o 
rendimento por bairros. Assim, o grupo I – até dois salários mínimos é representado pelo bairro de 
Alagados, o grupo II – dois a cinco salários mínimos, representado pelo bairro do Rincão, o grupo 
III – cinco a dez salários mínimos representa o bairro Doze Anos, o grupo IV – dez a vinte salários 
mínimos representado pelo Centro, o grupo V – mais de 20 salários mínimos representado pelo 
Nova Betânia, e o grupo VI – sem rendimento representado pelo Dom Jaime Câmara.  
 
Tabela 3 - Grupos de distribuição de renda dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por 
inconformidade habitacional – Mossoró/RN, 2000. 
 

Rendimento dos 
Grupos por Bairros 

Água % Escoamento % Banheiro % Lixo % 

Grupo I – Até 2 
SM 

Alagados 

8 17,39 32 69,56 5 10,87 42 91,30 

Grupo II – 2 a 5 
SM 

Rincão 

149 8,44 74 4,20 94 5,33 175 9,92 

Grupo III – 5 a 10 
SM 

Doze Anos 

114 9,21 129 10,42 61 4,93 3 0,24 

Grupo IV – 10 a 20 
SM 

Centro 

9 1,26 164 22,84 1 0,14 3 0,42 

Grupo V – Mais de 
20 SM 

Nova Betânia 

151 11,14 418 30,84 105 7,75 67 4,94 

Grupo VI - Sem 
Rendimento 
Dom Jaime 

Câmara 

407 18,64 1287 58,95 202 9,95 438 20,07 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 
 
CONCLUSÃO 
 

A pesquisa proporcionou uma reflexão a cerca da vulnerabilidade ambiental e da 
desigualdade social identificado nos bairros do município de Mossoró/RN, em que se verificou, por 
meio dos dados do Resultado do Universo provenientes do Censo Demográfico do IBGE (2000), 
que os bairros de menor poder aquisitivo inserido nos grupos I e VI composto pelos responsáveis 
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pelo domicílio que possuíam rendimentos de até dois e sem rendimento eram os que mais 
enfrentavam condições inadequadas em sua infraestrutura. Tal aspecto pode está relacionado ao 
crescimento desordenado e acelerado do município, também comum nos demais centros urbanos do 
Brasil. 

Logo, os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de se pensar em um 
planejamento urbano mais eficaz, através da aplicação de políticas públicas, em vigor, e da 
formulação de novas políticas públicas, visando à mitigação dos problemas nos âmbitos social e 
ambiental, que proporcione a população local uma sadia qualidade de vida. 
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ENERGIA EÓLICA: SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL NA 
PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE 

 
Carlos Sérgio Gurgel da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Rosangela Monteiro Aragão3; Lídio Sânzio 

Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5 
 
 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tentar estabelecer um breve apanhado histórico acerca do surgimento e 
desenvolvimento da energia eólica no Brasil. Para tanto, falaremos sobre as diversas formas de energias renováveis que 
são cada vez mais utilizadas na atualidade como alternativas limpas e econômicas que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável do planeta.  Com a constante discussão a respeito da preservação do ecossistema 
ambiental, a energia eólica se coloca numa perspectiva viável para a manutenção dos recursos da natureza garantindo, 
assim, uma maior proteção do meio ambiente, nesta perspectiva, destacaremos ainda a forma pela qual o ordenamento 
jurídico se posiciona, bem como sua evolução frente a essas novas demandas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Ordenamento Brasileiro. Energia Eólica. Sustentabilidade. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Uma das questões mais discutidas da atualidade diz respeito à preservação do Meio 

Ambiente. As perguntas que se colocam em vários segmentos sociais de várias nações são: - Qual 
será o destino do ecossistema planetário e da espécie humana? - O que acontecerá com o nosso 
planeta se não mudarmos nosso modo de agir, explorando o meio ambiente sem nos preocupar com 
a sua contínua degradação? - Existirão recursos suficientes para o homem continuar a se 
desenvolver? 

Segundo Edis Milaré a maior questão que se impõem na atualidade a respeito da 
problemática global do meio ambiente gira em torno da Sustentabilidade e do destino do mundo no 
qual existimos, vivemos e atuamos. Para ele, nossas ações se chocam com nossos deveres e direitos 
comprometendo, assim, nosso destino: “Esse é o palco em que se desenrola o drama da vida do 
planeta”.  

Atualmente as questões ambientais estão no cerne das sociedades e manifestam-se a 
todos os momentos em nossas ações e em seus efeitos, visíveis ou não. A preocupação Ambiental 
está na ordem do dia: “Tudo decorre de um fenômeno corrente, segundo o qual os homens para 
satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, que são ilimitadas, disputam os bens da natureza, 
por definição limitados.”(MILARÉ: 2007, p. 55)   

O homem contemporâneo se depara com uma nova realidade: “A era das certezas se 
encerrou”, a firme crença que poderíamos explorar continuamente os recursos naturais sem nos 
preocupar-nos com as consequências que causaríamos ao meio ambiente chegou ao fim. A certeza 
que o homem tinha de que a natureza sempre existiria como fonte inesgotável de recursos já não 
existe mais. 

Cabe ao homem, enquanto ainda há tempo, buscar os meios de garantir o seu 
desenvolvimento sem destruir seu habitat natural – “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 
proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 
considerada isoladamente deste”. (Princípio 4º da Declaração do Rio) 

Quem se propõe a discutir as temáticas acerca das questões ambientais não pode tratar 
as problemáticas que o assunto apresenta separadas dos problemas da atualidade. Paralelo às novas 
disciplinas que surgem a partir da necessidade do meio ambiente está a urgência da regulamentação 
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de um Direito Ambiental, que procure regular e normatizar como se dará a interação entre o homem 
e o meio em que ele atua. 

Essa necessidade em se criar uma normatização para regular a interação entre o homem 
e o meio se faz necessária devido à perceptível degradação que o meio ambiente vem sofrendo ao 
longo do tempo, principalmente após a Revolução Industrial. O homem se apropriou dos recursos 
naturais sem que houvesse uma preocupação em controlar a exploração dos recursos minerais e a 
consequente degradação ambiental oriundas do desenvolvimento tecnológico.  

Inicialmente o homem não via a necessidade de se preocupar com a preservação do 
meio ambiente, vigorava a crença que os recursos naturais seriam uma fonte inesgotável a ser 
explorada pelo homem, estariam sempre à disposição das necessidades da evolução tecnológica.  

Ao longo de mais de dois séculos tal crença foi posta em xeque e hoje a sociedade se 
encontra frente à problemática de como a humanidade poderá continuar se desenvolvendo uma vez 
que os recursos da natureza estão cada vez mais escassos. É preciso encontrar meios alternativos 
que garantam o desenvolvimento das sociedades e garantam a preservação do nosso planeta: A 
preocupação com os danos ao meio ambiente está agora difundida, e é um foco de atenção para 
governos em todo o mundo. Não só impacto externo, mas também a lógica do desenvolvimento 
científico e tecnológico sem amarras deverão ser confrontados se for para evitar danos sérios e 
irreversíveis”. (GIDDENS: 1991, p.169). 

O fenômeno das mudanças climáticas, consequência da degradação do meio devido ao 
desenvolvimento econômico, espalha uma realidade de danos sem fronteiras ao ecossistema do 
planeta: desastres naturais, aquecimento global, esgotamento do solo, poluição, entre outros. 

A sociedade precisa criar mecanismos para lidar com as transformações pelas quais o 
meio ambiente vem passando, mecanismos de mitigação dos impactos negativos do ambiente ou, 
para os casos irreversíveis, adaptação à nova realidade. 

É neste contexto que surge a busca de energias alternativas pelo homem para poder 
garantir o desenvolvimento tecnológico e econômico das Nações.  Surge também a preocupação de 
se criar uma normatização que garanta que a exploração controlada dos recursos naturais, que meio 
ambiente seja respeitado: “Os riscos tecnológicos e as mudanças climáticas implicam a necessidade 
de o direito regular as atividades sociais e econômicas considerando o meio como sujeito de 
proteção e afetação”. (MARCHERSAN: 2011, p.31) 

Caso o mundo queira limitar o aumento da temperatura global a 2ºC nos próximos 50 
anos (e não entre 4,5ºC e 6ºC), sem colocar em risco o desenvolvimento do ecossistema do planeta, 
será necessário dobrar os investimentos em energia limpa até 2020, conforme relatório da Agência 
Internacional de Energia (AIE). 

Segundo Milaré a superação do quadro de degradação ao qual nos encontramos só será 
superado com uma adequada educação ambiental e a criação de instrumentos legais que garantam a 
preservação do planeta para as futuras gerações: Surge então, de forma bastante evidente, a 
reciprocidade entre direito e dever, portanto o desenvolver-se e usufruir de um Planeta plenamente 
habitável não é apenas direito, é dever precípuo das pessoas e da sociedade. Ao direito de usufruir 
corresponde o dever de cuidar. (MILARÉ, 2011, p.75) 

Diante disso, este artigo procurará fazer um breve apanhado sobre a história das 
energias renováveis, em especial a eólica, bem como sua importância para a preservação do meio 
ambiente.  Falaremos, ainda sobre o papel de destaque que o meio ambiente possui no ordenamento 
jurídico brasileiro e como essas fontes são fundamentais para a manutenção do nosso ecossistema.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para execução do presente trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica com consulta à 

Norma Ápice e à legislação infraconstitucional ambiental e administrativista, além das doutrinadas 
especializadas. Operou-se, além disso, com o método dedutivo e histórico e da pesquisa 
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principiológica e exploratória-descritiva. 
 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 
3.1. Energia eólica como importante instrumento para a sustentabilidade 
 

Uma fonte de energia que vem ganhando espaço ao longo dos anos em todo o mundo e 
já apresenta alguns resultados bastante animadores no Brasil é a Energia Eólica. 

O Brasil é o país que produz energia eólica mais barata. Para Planeta Sustentável, com 
capacidade para produzir o triplo de toda a energia que consumimos hoje, a eólica ganha cada vez 
mais espaço no Brasil, que já é considerado o país que transforma vento em eletricidade pelo menor 
preço do mundo – e o custo da produção ainda pode ser barateado.   

O ano de 2011 apresentou um impressionante aumento na competitividade da energia 
eólica no país, além de se consagrar como fonte de energia limpa e barata, só superada pela energia 
hídrica. Segundo Elbia Melo, todo esse crescimento do setor não aconteceu por mágica. Segundo 
Planeta Sustentável, o Brasil investiu muito em aprendizado tecnológico desde 2004 com o Proinfa 
- Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica e, como consequência, 
conseguiu progredir do ponto de vista técnico e aumentar sua capacidade de geração de energia 
eólica. 

Como conseqüência temos um grande avanço nesse setor que reflete no investimento 
em criação e crescimento do número de torres de captação de ventos por todo o país. Esse aumento 
da utilização da energia eólica colocou o país em terceiro lugar no ranking dos países que mais 
produz energia utilizando a força dos ventos, atrás apenas da China e da Índia. Vale salientar que 
esses resultados favoráveis vem atraindo a atenção de investidores estrangeiros, que poderão trazer 
um novo panorama para esse setor – mais investimentos, barateamento da produção de energia, 
crescimento econômico, etc. 

Apesar desse panorama favorável Melo (2011) não acredita que um dia a energia eólica 
venha a se transformar em única fonte de energia para o país devido à sazonalidade dos ventos: 
Conforme Planeta Sustentável, apesar de todo seu potencial, uma das principais características da 
energia eólica é a sazonalidade, ou seja, ela não está disponível sempre que precisamos e, portanto, 
assim como todas as outras fontes alternativas, precisa de outras formas de energia para poder se 
fixar na matriz energética. 

Para Melo (2011), ainda não dá para viver apenas utilizando fontes de energia limpa, 
pois há a necessidade da energia estar sempre crescendo frente às novas necessidades de consumo. 
Por isso, o incentivo à busca de novas e mais modernas fontes de energia, de preferência as que 
menos agridam ao meio ambiente: as ecologicamente corretas. 

A energia eólica é considerada uma das fontes mais amigáveis de energia renovável para 
o meio ambiente, ela é a energia obtida através da ação do vento , ou seja, utiliza a energia cinética 
gerada pelas correntes atmosféricas. “É uma espécie de energia verde. Essa energia também vem do 
Sol, que aquece a superfície da Terra de forma não homogênea, gerando locais de baixa pressão e 
locais de alta pressão, fazendo com que o ar se mova gerando ventos. 

Dessa forma, energia eólica é a energia cinética contida no vento (massas de ar em 
movimento): Seu aproveitamento ocorre através da conversão da energia cinética de translação em 
energia cinética de rotação, utilizando para tanto, o emprego de turbinas eólicas (aerogeradores) 
para a geração de eletricidade ou cata ventos (moinhos), para trabalhos mecânicos como 
bombeamento de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A utilização do vento como fonte de energia, ou energia eólica – como é conhecida 
atualmente – tem sido utilizada desde a Antiguidade para mover os barcos movidos por velas – a 
bolina sob o barco a vela oferece resistência lateral à ação do vento, permitindo um avanço gradual 
através do vento” e na operação de algumas máquinas – as pás dos moinhos, por exemplo, “nos 
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moinhos de vento a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de 
grãos ou para bombear água. Os moinhos foram usados para fabricação de farinhas e ainda para 
drenagem de canais, sobretudo nos Países Baixos. 

Atualmente a energia eólica é convertida em energia elétrica. Utiliza-se o vento para 
mover aerogeradores – grandes turbinas colocadas em lugares com intensa ação do vento.  
Definindo tecnicamente esse processo podemos dizer que essas turbinas com a forma de um 
catavento ou de um moinho são movimentadas pela força do vento e através de um gerador, produz-
se energia elétrica. Esses moinhos ou cataventos – aerogeradores – precisam ser agrupados em 
parques eólicos para que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados 
isoladamente, para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. Para Neshy, é 
possível ainda a utilização de aerogeradores de baixa tensão quando se trata de requisitos limitados 
de energia elétrica. 
 
3.2. Energia eólica no cenário brasileiro 

 
Entre as décadas de 1970 e 1980 foram realizados no Brasil vários trabalhos e pesquisas 

científicas sobre a geração de energia a partir de turbinas eólicas. Oficialmente a utilização da 
energia eólica no país iniciou-se em julho de 1992, com a instalação da primeira turbina eólica no 
Arquipélago de Fernando de Noronha  através de projetos realizados pelo Grupo de Energia Eólica 
da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e financiada pelo Folkecenter (instituto de 
pesquisas dinamarquês) em parceria com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE.  

Devido aos bons resultados apresentados pela instalação da turbina de energia eólica no 
Arquipélago uma segunda turbina foi instalada em maio de 2000 . Dessa vez, o projeto foi realizado 
pelo Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE em colaboração com o National Laboratory da 
Dinamarca e financiamento da ANEEL. As duas turbinas são responsáveis por gerarem até 25% da 
eletricidade consumida: Segundo o portal SuaPesquisa, esses projetos tornaram Fernando de 
Noronha o maior sistema híbrido eólico-diesel do Brasil. 

Em 1994 foi instalado no Município de Gouveia – MG a Central Eólica Experimental 
do Morro do Camelinho com capacidade para até 1 Mega Watts. O projeto foi realizado pela 
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, com o patrocínio do Programa Eldorado (do 
governo alemão).  

Em 1999 são inaugurados: a Central Eólica de Taíba no Município de São Gonçalo do 
Amarante – CE ; a Central Eólica de Prainha no Município de Aquiraz – CE ; e a Central Eólica de 
Olinda – PE. 

Em 2000 foi inaugurada a Central Eólica de Palmas – PR, ela destacou-se  por ser a 
primeira central eólica do Sul do Brasil. Em 2002 a central Eólica de Bom Jardim da serra – SC é 
inaugurada. 

A partir de 2004 o país passa a investir mais no desenvolvimento tecnológico através do 
Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). A capacidade 
de gerar energia eólica vem aumentando consideravelmente desde então.  

O grande impulso no setor se deu em 2004 com o primeiro leilão de energia eólica do 
país. Conforme Planeta Sustentável, há exatos cinco anos, o Brasil inaugurava, de modo 
cinematográfico, um novo sistema de negociação de energia elétrica. Na ocasião, a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica, uma espécie de bolsa privada de negócios designada para 
realizar as transações do setor, montou uma operação de segurança máxima para promover o 
primeiro leilão de energia do país. 

O governo, que havia aprovado a pouco tempo a lei do novo modelo de negociação, 
tentava evitar que as informações do leilão fossem divulgadas e os que os concorrentes pudessem 
combinar preços invalidando a competição que se tentou criar.  

Em 2009 foi realizado o 28º leilão de energia exclusivo para usinas eólicas. Diferente do 

Anais do VIII SIC 785

ISBN 978-85-7621-051-1



primeiro leilão as empresas puderam participar via internet, mas o clima de competição continuou . 
O sucesso do evento pode ser comprovado mediante os seus resultados: 341 projetos de usinas 
inscritos , 71 usinas vencedoras, registro de maior deságio médio de todos os leilões realizados até a 
data , e uma previsão de que fossem instaladas usinas eólicas nos Estados da Bahia, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Sergipe.  

A importância da energia eólica está crescendo rapidamente em todo o mundo nos 
últimos anos. Segundo a Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA) dados estatísticos 
mostram que em países como a Espanha e a Dinamarca, por exemplo, a energia eólica é responsável 
por 20% da eletricidade. Na Alemanha, essa percentual chega a 10% com prognósticos de se chegar 
a 25% até 2020.  

A China é outro país que em 2011 aumentou o uso da energia eólica.   Apesar da parcela 
da energia eólica no abastecimento nacional de energia circular aproximadamente em 3%, o país 
permanece como um dos líderes no setor de energia eólica Os Estados Unidos e Alemanha seguem 
em segundo e terceiro lugares respectivamente. Segundo informe da Associação Mundial de 
Energia Eólica, noticiado por Tribuna do Norte, a opção pelos parques eólicos está mais ligada a 
questões econômicas do que ao meio ambiente num mercado dominado pelos chineses. 

No Brasil a busca de novas fontes de energia também está crescendo. Ele ocupa 
atualmente a oitava posição entre os países que mais incentiva o desenvolvimento de energias 
renováveis. Segundo o Departamento Nacional de Aquecimento Solar – DARSOL: 

A geração de energia a partir de fontes renováveis deve continuar crescendo durante os 
próximos cinco anos, é o que afirma o relatório liberado hoje pela Agência Internacional de Energia 
(IEA, na sigla em inglês). No relatório, segundo Solabrava, a agência reconhece a maturidade do 
setor e diz que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas em um grande número de países, a 
geração mundial de energia hidrelétrica, eólica, solar e de outras fontes renováveis deve crescer 
mais de 40%, alcançando a marca de 6.400 TWh. 

De acordo com o estudo Impostos e Incentivos para a Energia Renovável, realizado pela 
KPMG Internacional em 2012, o Brasil ocupa tal colocação devido às políticas adotadas de 
incentivo à geração de energia renovável, entre elas:  

1. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, criado em 2002 pelo 
governo brasileiro para apoiar a produção de eletricidade a partir de biomassa, geração eólica e 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs); 

2. O programa de apoio do BNDES, que oferece aos investidores diversas facilidades 
de financiamento para estimular a produção de energia renovável e; 

3. O regime fiscal destinado a produtores e importadores de biodiesel, que oferece 
reduções significativas no Programa de Integração Social (PIS) e na Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme informa Dasolabrava. 

Atualmente, a geração de 88,8% da produção de Energia elétrica no Brasil se dá através 
de fontes renováveis. Embora ainda ocorra a predominância da produção de energia a partir das 
hidrelétricas, a energia eólica como fonte geradora de energia obteve cerca de 2,7 mil gigawatts-
hora (GWh) em 2011 e, de acordo com o Balanço Energético Nacional 2012 realizado pela Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), noticiado por Panorama Brasil, o elevado percentual de crescimento 
prenuncia o que deve ocorrer de forma ainda mais expressiva nos próximos quatro anos, quando 
novos parques – já em construção – entrarão em operação. 

Para o diretor geral da Associação Mundial de Energia Eólica Stefan Gsänger o sucesso 
da energia eólica em escala global se deve principalmente ao fato de ser uma opção barata de 
produção de energia, além das condições geográficas e climáticas que algumas regiões oferecem. 
Não podendo deixar de ressaltar que esse tipo de energia não agride o meio ambiente, uma das 
principais preocupações da sociedade moderna. 

Apesar da crise econômica dos últimos anos em vários países os investimentos em 
energias renováveis no Brasil não pararam de crescer. O mercado de usinas eólicas no Brasil está 
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em expansão e já conta com um número considerável de turbinas eólicas no Ceará, no Paraná, em 
Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Ilha de Marajó, na Bahia e 
no Rio Grande do Norte.  

Devido ao grande potencial eólico do Brasil, confirmado através de pesquisas e estudos 
da Aneel, será possível, num futuro próximo produzir eletricidade a custos competitivos com 
centrais termoelétricas, nucleares e hidroelétricas, com custo reduzido. 

Atualmente várias instituições se dedicam ao estudo do potencial eólico brasileiro, entre 
elas podemos citar a ANEEL, o Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, o Centro Brasileiro de 
Energia Eólica – CBEE da Universidade Federal de Pernambuco que publicou a primeira versão do 
Atlas Eólico da Região Nordeste em 1998, o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – 
CRESESB/CEPEL que publicou o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, entre outras. 

Entre os principais Parques Eólicos brasileiros temos o Complexo Eólico Alto Sertão I - 
inaugurado em junho de 2012 no semi-árido baiano e que é o maior parque gerador de energia 
eólica do Brasil. O Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul é o segundo maior centro de 
geração de energia eólica no Brasil. A Usina de Energia Eólica de Praia Formosa em Camocim no 
Ceará. O Parque Eólico Alegria em Guamaré no Rio Grande do Norte. O Parque Eólico do Rio de 
Fogo em Rio do Fogo no Rio Grande do Norte. E o Parque Eólico Eco Energy instalado em 
Beberibe no Ceará. 

A Petrobrás, segundo seu portal, também investiu na energia eólica e inaugurou três 
parques eólicos: um em Macau no Rio Grande do Norte; um no Rio de Janeiro e outro no Rio 
Grande do Sul. No momento, a Petrobras mantém equipamentos de medição do potencial dos 
ventos em aproximadamente cerca de vinte localidades brasileiras para analisar a viabilidade das 
futuras unidades. 

Em 2012 o investimento no setor da energia eólica continuou a crescer, a empresa 
espanhola Iberdrola e o grupo brasileiro Neoenergia assinaram um acordo de financiamento de R$ 
777 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco 
do Brasil para construir dez parques eólicos no Rio Grande do Norte e na Bahia. De acordo com 
PeDesenvolvimento, o grupo espanhol venceu licitação promovida pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e o investimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC).  

Nos Leilões de Reserva e A3 de 2012 o Estado do Rio Grande do Norte foi o que mais 
recebeu inscrições para a abertura de parques eólicos:  

Do total de 429 projetos inscritos nacionalmente pelo setor para participar da disputa, 
116, ou 27%, são previstos para o Estado. Segundo Jornal de Hoje, a oferta de energia do RN chega 
a 3.012 Megawatts (MW), representando 27,54% do total ofertado por todos os concorrentes. Em 
segundo lugar, está o Ceará, com 103 projetos e 2.427 MW de energia.  

Essa procura vem aumentando nos últimos leilões e coloca o Estado como campeão em 
número de parques e energia contratados. Inscreveram-se também projetos eólicos para o Rio 
Grande do Sul, a Bahia, o Piauí, Pernambuco e o Rio de Janeiro. 

Segundo Jean-Paul Prates (2012), conforme noticia do Jornal de Hoje, o momento é 
para pessoas e empresas se beneficiarem do ciclo da energia eólica e os municípios devem 
aproveitar o bom momento para investir. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
A instalação e utilização da Energia Eólica vêm crescendo significativamente nos 

últimos anos.  A recente a expansão da energia eólica em escala mundial avança rapidamente. A 
cada ano, o número de aerogeradores cresce em media 20%. A previsão é que até o ano de 2020 a 
utilização da energia eólica quadriplique chegando à produção de mais de mil gigawatts de energia. 

Nos últimos anos, a tecnologia eólica também tem passado por importantes evoluções: 
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assim, há turbinas com hélices bem maiores, para regiões de pouco vento, e torres mais altas, que 
exploram melhor o potencial local. Além disso, são construídas grandes centrais em alto mar. Outra 
inovação se refere aos pequenos aerogeradores para residências, comunidades ou firmas industriais. 
Mais de meio milhão deles foram instalados até o momento, a maioria na China e nos Estados 
Unidos. 

As diversas fontes de energia renovável vem se consolidando como uma alternativa bem 
sucedida e viável para evitar a degradação ambiental do nosso planeta. Os crescentes investimentos 
demonstram o grande potencial que este setor possui e sua importância para o desenvolvimento 
sustentável do planeta. 

O homem vem percebendo nas últimas décadas que a exploração desenfreada dos 
recursos naturais no seu desenvolvimento econômico e tecnológico está colocando em risco o 
futuro da humanidade. 

A sociedade está “acordando para a problemática ambiental” (MILARÉ, 2007, p. 61) e 
procurando meios alternativos para continuar se desenvolvendo sem destruir o seu habitat natural. 
O homem contemporâneo está tentando encontrar maneiras para seu ecodesenvolvimento ou 
desenvolvimento sustentável, ainda segundo Milaré só poderá ser possível se ele conseguir conciliar 
três metas: o desenvolvimento integral, a preservação do meio e a melhoria da qualidade de vida.  

O homem precisa planejar maneiras de se desenvolver de forma sustentável respeitando 
uma política ambiental que adeque as suas necessidades ao contexto sociocultural, político e 
econômico ao qual está inserido. Ele precisa mudar seu comportamento frente a essas novas e 
desafiadoras necessidades 

Precisa, ainda, que haja uma maior reciprocidade entre o direito e o dever, “desenvolver 
e usufruir de um planeta plenamente habitável não é apenas direito, é dever precípuo das pessoas e 
sociedade. Ao direito de usufruir corresponde o dever de cuidar.” (MILARÉ, 2007, p. 64) 

É neste contexto que surge a necessidade do homem de encontrar novas fontes de 
energia para garantir seu desenvolvimento e acima de tudo a manutenção dos recursos já existentes.  

Seguindo a tendência mundial, uma das energias alternativas que mais cresce no Brasil 
é a eólica, uma fonte de energia renovável, limpa, barata e com grande potencial em determinadas 
regiões do país.  

Ao longo de mais de trinta anos o país vem investindo em pesquisas sobre a utilização 
da energia eólica. Atualmente ele ocupa a oitava posição entre os países que investem nessa área. 
Devido aos altos investimentos que as empresas estão fazendo nessa área será preciso breve que 
tanto o governo quanto a população deem mais atenção a esse setor. 

Estima-se que nos últimos vinte anos mais de meio milhão de aerogeradores foram 
instalados em todo o mundo. Entre 2011 e 2012 o IDEMA já liberou nove mil licenças no Brasil 
segundo levantamento feito pelo próprio instituto. Até agora já foram pedidos mais de 1.200 
licenciamento para a abertura de usinas eólicas apenas esse ano.  

Assim, percebemos que apesar de ser um setor em franco desenvolvimento e de 
fundamental importância para toda a sociedade, ainda tem muito o que avançar em relação aos 
critérios utilizados e legislação que estabeleça uma melhor aplicação dessas fontes. 
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FEMININO, INTIMIDADE E SUBVERSÃO EM BORDADOS, DE  
MARJANI SATRAPI 

 
Maria Adriana Nogueira1; Daiany Ferreira Dantas2 

 
 

RESUMO: Marjane Satrapi, autora da premiada HQ Persépolis, é uma referência atual 
entre os que fazem autobiografias em quadrinhos. Reconhecida por lançar uma 
perspectiva testemunhal sobre a instituição, em 1979, do regime ditatorial do Xá, no Irã, 
seus livros vem suscitando estudos sob as perspectivas das relações de gênero, da 
alteridade e do pós-colonialismo. Em sua obra mais recente, Bordados, centra-se numa 
narrativa que se desenvolve em torno dos testemunhos pessoais de mulheres agregadas 
a uma mesma família, que se reúnem em torno do sofá para o chá e a conversa após os 
almoços na casa da avó de Marjane. Relacionando-se na clandestinidade das casas, 
alçam fugas, protestos ou mesmo se satisfazem em desabafar publicamente sobre o 
sentimento de sujeição e opressão que marca a vida das mulheres num regime 
totalitário. O presente artigo irá destacar a partir de uma análise de conteúdo da obra, a 
relação entre o feminino e a esfera do privado e a intimidade como espaço de resistência 
e fortalecimento da subjetividade. Para isto, se referencia nas obras O Segundo Sexo, de 
Simone de Beauvoir, a História da Sexualidade, de Michel Foucault. 
 
PALAVRAS-CHAVE: autobiografias em quadrinhos, gênero; intimidade; 
subjetividade; Marjane Satrapi 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho analisa a obra Bordados (2010), da escritora Marjane 
Satrapi. Para tanto, tem como arcabouço teórico os estudos de gênero, fundamentados 
nos conceitos de resistência ao dispositivo da sexualidade, contidos na obra de Michel 
Foucault (1988) e a crítica feminista contemporânea, que visa resgatar saberes, práticas 
e vivências das mulheres, sua produção cultural e os sentidos que esta opera no 
horizonte das representações – algo que nos interessa particularmente, enquanto 
investigadoras da comunicação, haja vista que a mídia reproduz, espelha e muitas vezes 
refrata problemáticas e desigualdades das relações de gênero existentes em nossa 
civilização. 

A análise crítica acerca do papel da mulher como protagonista do setor de 
produção cultural é algo recente. Há, sim, questões recorrentes na academia sobre a 
relação entre mulher e cultura de massa, como percebemos nas obras de Morin (1969) e 
Huyssen (1997), o primeiro enfatiza a feminização de grande parte dos produtos 
culturais, do apelo domésticos das novelas, programas de auditórios e do star system, já 
o segundo reflete que a relação que se faz entre a cultura de massas enquanto mulher 
não é tão pouco aleatória. Os produtos culturais para as massas são secundarizados 
diante da alta cultura tanto quanto as mulheres o são num mundo em que lhes é 
atribuída a função de ornamento. 

 Os estudos sobre as mulheres estiveram enquanto produtoras de cultura são 
pontilhados de omissões históricas. No caso das Histórias em Quadrinhos, não é 
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diferente. Por muito tempo, a pouca quantidade de autoras referenciadas contrastou com 
a grande proliferação de personagens. Figuras femininas nunca deixaram de ser 
proeminentes nos espaços das capas das publicações. Trabalhos de revisão histórica dos 
quadrinhos como os de Iannonne e Iannonne (1996) apresentam depoimento de 
cartunistas que se diziam preteridas de seu potencial criativo diante da imposição das 
editoras, que muitas vezes as forçavam a apenas decalcar a forma das personagens. Era 
uma autorrepresentação, portanto, tolhida e condicionada.  

Cirne (2000) já havia atentado para o caráter apelativo das representações de 
feminino esboçadas nos quadrinhos juvenis e adultos, sobretudo nos quadrinhos de 
herói e na vertente de quadrinhos de autores europeus. À margem disto, dezenas de 
mulheres iam somando-se em levas cada vez mais significativas de cartunistas, advindas 
do território underground, mas também dos cartuns de humor. Recentemente 
observamos o destaque de nome como os de Maitena, argentina, e Chiquinha, brasileira, 
que se tornaram recorrentes nas listas e painéis de quadrinhos humorísticos. Na leva de 
quadrinhos autobiográficos – que, segundo a cartunista e historiadora Trina Robbins 
(1997) é um dos campos mais prolíficos para as cartunistas – temos a figura da escritora 
gráfica Marjane Satrapi. 

Nessa perspectiva, para a realização deste estudo analisamos a HQ 
autobiográfica Bordados (2010) da escritora iraniana Marjane Satrapi, obra que reúne 
depoimentos de mulheres, suas experiências amorosas e sexuais em relatos que 
surpreendem ao se considerar os estereótipos da mulher do Irã, já que a sexualidade 
feminina é um assunto tabu naquela sociedade, onde a religião intervém de forma direta 
no estado, regulando comportamentos e valores e ditando normas sobretudo sobre o 
comportamento feminino – que vão do uso do véu à impossibilidade de circular 
desacompanhada em certos espaços públicos .  

Satrapi é autora da narrativa gráfica Persépolis, publicada em 1999, na 
França, e traduzida em diversos países, inclusive no Brasil. A obra, dividida em quatro 
livros, e posteriormente reunida num único exemplar, relata a vida da autora, da infância 
à fase adulta, narra a adaptação, sua e de sua família de ideais liberais, ao regime 
conservador do Xá.   

Vencedora de premiações, aclamada pela crítica e convertida numa 
animação premiada com o Oscar em 2007, a autobiografia em quadrinhos da iraniana 
Marjane Satrapi pode ser vista como uma das obras de maior repercussão do gênero nos 
últimos anos, o que justificaria a escolha da escritora, pois sabemos as dificuldades que 
esse gênero enfrenta no seu contexto de produção. A obra marca a inscrição pública do 
nome de uma cartunista mulher e, além disso, publiciza diversas questões históricas e 
culturais a respeito do que é ser mulher na cultura islâmica contemporânea. 

Visando analisar as narrativas de mulheres que se autorrepresentam, 
encontramos em Bordados, obra mais recente da autora, um objeto bastante profícuo. 
Na obra, observamos relatos de várias mulheres que se reúnem na sala de uma delas, 
espaço doméstico reservado às rodas de conversa em que se compartilha o chá – 
preparado nos moldes da tradição do Irã. Aquele entorno, delimitado pelas paredes e 
pela cumplicidade das presentes ali reunidas passa a ser o seu espaço para a troca de 
experiência, resistência e aprendizado na sua constituição enquanto sujeitos.  

Tendo em vista que essas mulheres saem de um terreno periférico para 
migrarem para o protagonismo na produção cultural, Hall (2003) descreve que o 
fenômeno da diáspora ocorre quando existe um deslocamento que denuncia sua 
alteridade. A ambivalência de sua obra deve ser vista como fenômeno de hibridismo 
visto que transitam nas divisas do hegemônico em contínuas negociações, decorrentes 
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de sua condição social no espaço que ocupam. É desta forma, por meio deste trânsito, 
que observamos o seu hibridismo.  

   Bordados, retrata mulheres que vivem em uma sociedade opressora, na 
qual são marginalizadas. No entanto, observamos que mesmo diante de tal contexto, há 
uma resistência dessas mulheres quanto à condição social, pois, apesar do rigor 
religioso de seu país essas mulheres buscam o amor em suas vidas e a vivência plena de 
suas sexualidades , ainda que experimentada de forma clandestina. 

Valorizando a configuração da obra Bordados, uma narrativa repleta de 
marcas de subjetividade, na qual as interlocutoras dialogam e contam, em primeira 
pessoa, suas histórias, intercala episódios distintos, nos quais cada depoente soma um 
ponto na trama a ser pontilhada. Nesta construção percebemos a representação de um 
possível retrato do universo feminino. Identificamos, em sua escrita um olhar sensível 
sobre a mulher entremeado com o tecido social.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Buscando compreender a problemática em questão, utilizamos como 

referência os estudos sobre a construção de identidade de Hall (2002), a ideia de 
construção do feminino presente em Beauvoir (1980) e o conceito de diáspora de Hall 
(2003) para analisar, à luz da teoria, a temática a ser pesquisada. 

A escolha da temática e do corpus aqui apresentado ampara-se na 
perspectiva teórica dos estudos culturais e elege como método a análise de conteúdo, 
tendo em vista que contemplam os objetivos propostos neste trabalho. Com isso, 
pretendemos discutir e compreender sobre a questão da identidade feminina e contribuir 
como aporte teórico para trabalhos posteriores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em nossa perspectiva de análise, consideramos as mulheres enquanto 

sujeitos e sua subjetivação ao longo da história. Para isto, observamos o panorama 
traçado por Perrot (2007) em sua  história das mulheres. A autora diagnostica que  as 
mulheres e sua produção só se tornam objeto de pesquisa a partir dos anos 60. 

Ainda segundo Perrot, vários fatores contribuíram para trazer à tona a 
história e vida das mulheres como objeto de estudo, principalmente a presença feminina 
nas universidades, que cresceu de forma expressiva a partir do final da segunda guerra 
mundial. “Assim nasceu o desejo de outro relato, de uma outra história” (Ibid, p. 20). 

A passagem das mulheres do mundo da vida privada para o mundo da vida 
pública foi se consolidando ao longo do século XX, Simone de Beauvoir é uma 
referência quando pensamos nos estudos do gênero feminino, principalmente no texto 
em que questiona o que significaria ser mulher: “não se nasce mulher, torna-se mulher” 
(BEAUVOIR, 1980, p.9). A autora destaca que o papel e o lugar que a mulher assumiu 
na história sempre lhe foram impostos pelo poder masculino. Assim, a mulher sempre 
recebeu o legado de ser o outro do sujeito homem, tendo a sua própria subjetividade 
tolhida.  

A escrita, portanto, trouxe a oportunidade da mulher se expressar e de se 
autorrepresentar como sujeito do discurso. Para Beauvoir, a feminilidade não poderia 
ser vista como algo da natureza da mulher, mas como produto da cultura e da história 
em que ela está inserida. Com isso, a autora inaugura um pensamento de desconstrução 
acerca do universo feminino (BEAUVOIR, 1980). A escritora Marjane Satrapi, autora 
da obra pesquisada, retrata vivamente a inserção da mulher no setor da criação, que 
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apesar de pertencer a regimes totalitários, como é o caso do Irã, consegue consolidar-se 
no contexto da produção cultural. 

Bordados (2010), narra a história de mulheres iranianas que vivem sob o 
rigor religioso, e que procuram reunir-se para conversar e compartilhar experiências, ou 
simplesmente expor seus medos e aspirações. Contrariando a ideia de mulher submissa 
e à sombra do homem, confinada ao lar, Marjane mostra, a partir do referente de sua 
vida privada, mulheres de diferentes personalidade, mas que de modo algum 
naturalizam a submissão e a sua condição subalterna. Em vez disso, refletem acerca da 
sua existência e de estratégias de sobrevivência e resistência ao controle que as 
instituições exercem sobre suas vidas.    

 Também revela a intimidade feminina das mulheres do islã, descrevendo as 
experiências de tipos diversos de mulheres – e os diferentes homens com quem se 
relacionam. Mulheres que se casaram diversas vezes, mulheres que não se casaram 
virgens e tentaram reconstituir o hímen3; meninas bonitas casadas com generais idosos. 
Enfim, uma gama de histórias que contam a multiplicidade de experiências e 
perspectivas que as mulheres islâmicas vivenciam, e que só passamos a perceber 
quando retiramos de nossa visão o véu do estereótipo e das histórias únicas. 

 
Essa resistência elaborada na clandestinidade frente a uma aparente 

repressão nos remete ao conceito de dispositivo, elaborado pelo filósofo Michel 
Foucault (1988) em sua História da Sexualidade. Foucault contraria a ideia de que nós 
vivemos uma época de repressão sexual, em vez disso, analisa que a repressão sexual 
exercida desde o período vitoriano culmina exatamente com a proliferação dos 
discursos clandestinos acerca da sexualidade – nos quais esta ganharia o tom 
confessional, nos divãs, confessionários e na literatura autobiográfica (com grande 
quantidade de relatos eróticos e mesmo pornográficos) produzida a partir daquele 
período histórico.  

O autor argumenta que a hipótese repressiva é falha, pois a tentativa de 
coibir a circulação destes discursos e a normatização dos corpos e comportamentos 
sexuados que fujam aos ideais de heteronormatividade geraria uma leva de 
comportamentos de resistência a esses discursos, forjados na clandestinidade, onde 
então eles proliferam. 

 De acordo com o autor, a partir do século XIX, a sexualidade passa a não 
ser normatizada e confinada ao quarto dos casais, todas as práticas de sexualidade 
dissidentes – não destinadas à procriação – passam a ser perseguidas e excluídas da vida 
pública: 

 
a sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, 
se cala. O casal legítimo e procriador dita a lei. Impõem-se como 
modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, 
reservando-se o princípio do segredo (FOUCAULT, 1988, p. 9) 

 
 Constatamos na obra Bordados que as discussões sobre sexo sempre são 

realizadas no espaço da sala, lugar este onde as suas personagens procuram 
compartilhar suas dúvidas e experiências, tornadas invisíveis aos olhos públicos da 
sociedade islâmica. Isso ocorre porque assuntos como esses não devem existir, como 
não deve existir a sua menor manifestação (FOUCAULT, 1988). 

                                                            
3 Daí advém a expressão “bordados”, como é chamada o tipo de cirurgia que reconstitui o hímen, usual naquele país. 
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A sexualidade é permitida apenas para ambientes fechados, como o quarto, 
no caso específico das personagens o assunto é manifestado dentro da sala, “porque fora 
desses locais, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, 
inexistência e mutismo” (FOUCAULT, 1988, p.10).  

No entanto, essa formulação nos leva ao seguinte questionamento: se o sexo 
é reprimido, isto é, fadado a proibição, o simples ato de falar sobre ele é uma forma de 
transgressão. Dessa forma, entendemos que essas mulheres, diante de contextos 
opressores, resistem e lutam pela sua emancipação sexual, mesmo que seja às 
escondidas. 

Essa discussão torna-se ainda mais complexa quando observamos que a 
autora rompe com as fronteiras do público e do privado, no momento que traz essas 
discussões para a sua obra, transgredindo o modelo até então imposto pelo poder 
institucional. 

Para fundamentar melhor esta pesquisa, tendo em vista, que buscamos 
analisar a construção da identidade feminina, utilizamos conceitos de identidade para 
compreender a constituição dos sujeitos representados no objeto pesquisado.  

Para discussão de tais questões buscamos explicações teóricas que possam 
fornecer uma compreensão dos processos que envolvem a construção da identidade. E 
para isso, utilizamos o conceito de Stuart Hall desenvolvido no âmbito dos estudos 
culturais. Hall (2002) discute os processos de identidade a partir da dissolução de uma 
ideia de sujeito universal, presente no projeto iluminista. Apropria-se da perspectiva 
epistemológica da genealogia de Foucault, que compreende que a identidade não é 
universal, nem fixa, mas um processo de transformações históricas, marcado por 
continuidades e descontinuidades. 

Propondo que hoje vivemos de diferentes modos a ideia de pertencimento a 
uma nação, a uma classe, a um gênero, e que essas identificações mudam e se alteram 
no curso da história, em processos de deslocamento, tornando-se fragmentadas e 
descentralizadas (HALL, 2002, p. 46). 

O conceito de identidade apresentado nos fornece mecanismos para 
compreender o processo de construção das identidades dessas mulheres silenciadas no 
mundo público. E nos ajuda a compreender de que forma a representação autobiográfica 
de suas vivências, na narrativa gráfica dos quadrinhos, faz com quem seus corpos e 
vozes ganhem a dimensão da alteridade, num processo de subjetivação.  

Marjane Satrapi, autora desses discursos, utiliza-se da cultura das mídias, ou 
seja, da capacidade que uma mídia possui de projetar discursos e mediar sentidos 
(KELLNER, 2001) representando histórias familiares e uma pluralidade de intimidades 
– além da sua, muito explorada em suas obras anteriores – que observa como 
testemunha ocular privilegiada, num cenário vedade em véus e pela cortina de um 
regime totalitarista.  

 O conceito de diáspora torna-se pertinente, pois, segundo descreve Hall 
(2003), a confortadora “narrativa do eu” rompe-se, ou seja, no contemporâneo acontece 
um deslocamento de identidades, nos processos de resistência que insurgem nos 
discursos globalizantes. 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade [...] essa perda de 
um ‘sentido de si’ é chamada de deslocamento ou descentramento do sujeito. Esse 
duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 
cultural quanto de si mesmo – constitui uma 'crise de identidade' para o indivíduo 
(HALL, 2003, p.9). 
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O sujeito uno surgido no iluminismo desloca-se, acontecendo uma 

permeabilidade no campo cultural em que as fronteiras tornam-se um espaço para 
circulação de idéias. O sujeito periférico, descentralizado, desloca-se para o centro das 
pluralidades dos discursos, ou seja, tomando emprestadas as palavras de Hall (2002) 
acontece uma “reorientação dos sujeitos”. 

Para as mulheres que fazem parte do setor da criação, a diáspora passa a ser 
compreendida como o momento de migração para o mundo público atuando como 
produtoras do campo da cultura (DANTAS, 2006). 

 
CONCLUSÃO 
 
  Em Bordados, identificamos múltiplas representações de mulheres que 

discutem – diante das limitações de vida imposta por um estado que se funde à igreja – 
modos de amar e viver, buscando resistir e encontrar alternativas ao assujeitamento 
imposto ao seu gênero. Também observamos que a narrativa autobiográfica em 
quadrinhos é um espaço privilegiado para a mediação destes sentidos, não apenas pelo 
caráter de depoimento, que vai além do ficcional, mas por dar voz e corporalidade a 
essas identidades descentradas, constituídas a partir de uma derivação de uma ideia de 
sujeito universal que as inviabiliza.  

Também observamos que há uma valorização do privado como espaço de 
troca e projeção dessa subjetivação, pois as reuniões representam um espaço de 
deslocamento, onde essas identidades se reconfiguram. Através desses relatos uma 
representação do universo feminino, percebemos que seu aparente silêncio esconde, na 
verdade, uma proliferação de discursos clandestinos operam, por meio da cultura da 
mídia, processos de resistência e fortalecimento das suas subjetividades. 
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GÊNERO E IDENTIDADE: A (RE)CONSTRUÇÃO DO FEMININO A PARTIR DA 
CIBERCULTURA 

 
Geilson Fernandes de Oliveira1; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2; Maria Adriana 

Nogueira3  
 

RESUMO: O presente estudo foi uma das etapas da pesquisa intitulada “Tecnologias, Cibercultura 
e Imagens da Mulher na Contemporaneidade: a (re)construção da identidade de gênero entre 
professoras da educação básica, que foi aprovada pelo Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 
020/2010, cuja temática central é a relação entre as tecnologias, a identidade e a educação, e teve 
como objetivo principal analisar como professoras da educação básica, que tiveram acesso a 
conhecimentos acerca das TICs aplicadas à educação se apropriaram dessas tecnologias em suas 
atividades pedagógicas. Nesta perspectiva, foi objetivada a verificação se neste novo contexto 
permeado pelas tecnologias há ainda a reprodução de estereótipos no que diz respeito à questão de 
gênero. Para isto, foram aplicadas entrevistas estruturadas e realizada uma etnografia virtual de 
blogs de professoras que lidam diretamente com as tecnologias. Como forma de delimitar o objeto 
de estudo, a amostra de professoras entrevistadas foi composta por oito concluintes do ciclo básico 
e do ciclo intermediário do Programa de Formação continuada Mídias na Educação pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Ao compreender como as professoras 
utilizam as tecnologias de informação e comunicação no âmbito escolar, verificamos o potencial 
emancipatório dessas tecnologias no que diz respeito às práticas educacionais. 

 PALAVRAS – CHAVE: Gênero; Educação; TICs.  

 
 INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história, principalmente da antiguidade grega até o iluminismo, sempre foi 

possível notar o papel social que para a mulher é designado. A sua educação, de modo geral, sempre 
foi direcionada para o aprendizado de valores tais como a submissão ao marido, a maternidade, e o 
cuidado das crianças e do lar. Aristótoles (1998, p. 53) já afirmava que “a relação entre o homem e 
a mulher consiste no facto de que, por natureza, um é superior e a outra inferior, um, governante, 
outra, governada”. Se pararmos para refletir, estes pensamentos ainda são recorrentes até os dias 
atuais em nossa sociedade, sendo que para o sexo masculino são dados predicados como autonomia 
e racionalidade, enquanto que para se referir as mulheres são feitos usos de predicados que denotam 
a fragilidade, ressaltando-se que este predicado pode ser visto como representante da submissão.  

Com o desenvolvimento da educação formal no século XIX, a escolarização passa a se 
constituir como um processo de anexação de papéis e estereótipos, que são enraizados nos valores 
culturais ocidentais, passando a reproduzir no meio social as desigualdades de gênero. A educação 
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Campus Central, UERN. Membro do Grupo de Pesquisa Informação, Cultura e Práticas Sociais, atuando na linha Mídia, Discurso e 
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então passa a ser visualizada como um agente reprodutor de pensamentos e ideias, que geram 
desigualdades sociais e de gênero, dado o fato que conceitos citados sobre o gênero feminino são 
refletidas nessa nova instituição social – a escola. De acordo com Bourdieu (1998), que apresentou 
reflexões críticas sobre o papel da escola na sociedade, a instituição escolar se constitui como um 
“dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 
desigualdades sociais” (p. 41). A legitimidade da escola enquanto reprodutora de papéis sociais 
ainda é pouca discutida atualmente, apesar de sua grande necessidade, fator que consequentemente 
dá margem para a (re)produção de papéis sociais pré-estabelecidos para homens e mulheres. 
Levando em consideração o sistema educacional do Chile, as autoras Caviedes, Fernández e 
Barrientos (2006) verificam que “a escola continua reproduzindo estereótipos” (CAVIEDES; 
FERNÁNDEZ; BARRIENTOS; 2006, p. 99), para elas, a escola pode ser considerada como um 
mecanismo que ultrapassa as várias dimensões do espaço social, como a economia e a política, dado 
o fato de ainda serem poucos os casos em que mulheres atuam nesses segmentos. No Brasil, apesar 
de serem poucas as pesquisas que tratam da questão das desigualdades de gênero na escola, as 
autoras Vianna (2004, 2005, 2006, 2008) e Farah (2004) também identificam que o processo de 
socialização escolar é fortemente marcado por desigualdades de gênero, o que nos faz chegar a 
seguinte indagação: a reprodução das desigualdades de gênero, classe e etnia ainda prevalece no 
Brasil? 

No contexto educacional brasileiro, é somente a partir da década de 1990 que discussões 
sobre desigualdades de gênero começam a aparecer na agenda do país, mais especificamente nos 
governos de Fernando Henrique Cardoso (1996 - 2003) e de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 
2010), momento o qual algumas políticas que versam sobre a temática são institucionalizadas.  

Esse mesmo período é marcado pela popularização e intensificação do uso das novas 
tecnologias da informação e da comunicação (TICs) que proporcionam mudanças vertiginosas nos 
mais diversos setores da sociedade, entre estas, uma mudança no âmbito da educação básica, uma 
vez que mais cursos de formação superior passam a ser ofertados, fazendo uso agora dessas novas 
tecnologias. Surge então no Brasil um novo formato de ensino – a educação a distância. Professores 
de todo o país passam a poder ter sua formação através dessas Tics, fazendo uso direto dessas novas 
tecnologias que são parte da cibercultura. Neste momento, chegamos a questão principal desta 
pesquisa: nessa nova modalidade de ensino – educação a distância - ainda há a reprodução das 
desigualdades de gênero já citadas? E quanto à identidade das professoras enquanto reprodutores de 
conhecimentos? Será que houve uma (re) construção dessas identidades?  

O presente relatório apresenta assim, os resultados do enfoque central da pesquisa, 
trazendo considerações acerca da relação entre tecnologia, educação e gênero, tomando como 
referência o sistema educacional brasileiro.  

Assim, considerando os novos modos de acesso ao conhecimento que tem relação direta 
com as práticas educacionais, este estudo visou averiguar as mudanças causadas no ensino pelo uso 
das Tic’s, bem como a questão que diz respeito a existência ou não da reprodução de estereótipos e 
papéis sociais distintos para homens e mulheres, através de profissionais que tem um papel 
primordial no meio social, que são as professoras de educação básica, tendo em vista, 
principalmente, que novas formas de ver o mundo surgem com o uso da internet, bem como no 
adentrar ao ciberespaço, que aqui é compreendido como um “conjunto de técnicas, de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 
do ciberespaço” (LÉVI, 1999, p. 17). Podemos observar desta forma que tais fatores marcam uma 
mudança avassaladora nas formas de ver e compreender o mundo do qual fazemos parte. Mudanças 
estas que tem influência direta nesse novo modo de adquirir e transmitir conhecimentos. A 
compreensão das representações de gênero entre estas professoras, permitirá compreender como a 
identidade feminina é (re) construída a partir do contato com conhecimentos e tecnologias de 
informação e comunicação, bem como se há ou não, a reprodução de conceitos que contribuem 
diretamente para a desigualdade de gêneros.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
A pesquisa aqui apresentada teve como objetivos principais averiguar como a formação 

para o uso das novas tecnologias influencia a construção de novas relações de gênero e se insere nas 
práticas pedagógicas de professoras; verificar o potencial emancipatório dessas tecnologias no que 
diz respeito às práticas educacionais; analisar as ações de professoras que tem contato direto com 
tecnologias no espaço virtual (seus blogs), através da etnografia virtual e; identificar, se há ou não, a 
reprodução de estereótipos de gênero nessa nova modalidade de ensino. 

Para a realização da pesquisa, selecionamos oito professoras concluintes do Curso de 
Formação Continuada Mídias na Educação, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN para serem entrevistadas. As professoras selecionadas são residentes de municípios 
distintos, sendo três de Mossoró, três de Apodi e duas de Natal. Acreditamos que a heterogeneidade 
das cidades das entrevistadas permitiu um maior enriquecimento da pesquisa, uma vez que 
propiciou percepções distintas não só subjetivamente, mas também de acordo com as regiões a que 
pertencem as entrevistadas. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente 
transcritas para análise.  

O roteiro de entrevista de caráter estruturado para a coleta de dados foi composto por 30 
questões que evidenciaram alguns indicadores, como o perfil socioeconômico das professoras e as 
mudanças nas práticas pedagógicas com o acesso ao conhecimento acerca do uso dessas 
tecnologias. As questões de 1 a 15 trataram sobre a formação e enquadramento socioeconômico, as 
questões de 15 a 30 versaram sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação, como estes 
podem proporcionar mudanças nas práticas sociais e nas atividades pedagógicas, e sobre as formas 
de representação da mulher no ciberespaço, intencionando identificar se ocorreram mudanças na 
visão sobre os papéis sociais de homens e mulheres.  

Já para analisar o contato de professoras com a internet, realizamos uma etnografia 
virtual em três blogs produzidos por professoras durante dois meses. A etnografia é vista como 
técnica fundamental para a descrição, a compreensão e interpretação de grupos humanos em 
espaços concretos, sendo uma metodologia profícua para analisar o mundo social. Através da 
etnografia é possível analisar os sistemas de símbolos e as formações culturais (GERTZ, 1989). A 
etnografia também pode contribuir para a compreensão das relações sociais em espaços virtuais. A 
etnografia virtual é uma forma de pesquisar o que ocorre na rede que é tão recente quanto à própria 
rede. Para Hine (2005, p13), uma etnografia virtual “possibilita a observação de detalhes e formas 
que são experimentadas com o uso da tecnologia”. Jones (1997) fala em uma ciberarqueologia das 
comunidades virtuais como sendo uma forma de investigar as comunidades mediadas pelo 
computador. O autor enfatiza que, do mesmo modo que o arqueólogo considera os artefatos de uma 
cultura, é possível também estudar as comunidades virtuais a partir dos artefatos culturais que elas 
produzem na rede, e assim estabelecer uma pesquisa em um prazo determinado, como é o nosso 
caso.  

Por tratar-se de uma temática que envolve a experiência de um programa para a formação 
continuada de professores/as da educação básica com uso de novas TICs nas práticas educacionais, 
optamos por uma abordagem metodológica qualitativa. De acordo com Richardson (1999, p. 80), a 
abordagem metodológica qualitativa é mais adequada em investigações voltadas para análises que 
“têm como objeto situações complexas ou estritamente particulares”. Na realização da pesquisa de 
campo, esta abordagem permitiu a observação dos aspectos subjetivos acerca do modo como as 
professoras constroem identidades de gênero no ciberespaço, e os reproduzem a partir do contato 
e/ou uso das TIC´s em seu cotidiano, possibilitando ainda a verificação quanto a questão que 
compreende as mudanças nas práticas pedagógicas de professoras, após o acesso às novas TIC’s.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) é um fator que caracteriza as 

práticas sociais na contemporaneidade, que se torna importante em todos os setores da sociedade. 
No âmbito da educação, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação 
propicia a diversificação de recursos didáticos nas práticas educacionais e maior interatividade entre 
professores/as e alunos/as.  

O Curso de Formação Continuada Mídias na Educação foi criado pelo SEED/MEC em 
2005 e é um exemplo de curso realizado no formato a distância, que permite novos modos de 
ensino-aprendizado, com materiais didáticos diversificados que comportam uma maior interação 
entre aluno/as e professores/as por meio da internet. No Brasil, as políticas de EAD foram iniciadas 
no Governo de Fernando Henrique Cardoso, mas foi somente durante o Governo Lula que elas 
tiveram uma continuidade e tomaram maior impulso, com a criação de programas voltados para a 
formação de professores/as, que objetivaram incentivar o uso de tecnologias de informação e 
comunicação nas práticas de ensino e capacitar professores/as da educação básica da rede pública 
de ensino para o uso de mídias diversificadas (Rádio, Televisão, Informática e Material Impresso) 
nas práticas educacionais.  

Segundo as diretrizes do curso de Mídias na Educação, este seria subdividido em três 
níveis de certificação: extensão (Ciclo Básico), aperfeiçoamento (Ciclo Intermediário) e 
especialização (Ciclo Avançado). O curso é financiado pelo Governo Federal e possui um conteúdo 
acessível para qualquer pessoa que tenha acesso à internet, constituindo uma rede entre órgãos 
governamentais e universidades federais e estaduais que tem contribuído para a formação 
continuada e a qualificação de professores da rede pública da educação básica do Brasil.  

Como explicitado anteriormente, foram realizadas oito entrevistas com professoras 
concluinte do curso acima citado, com o objetivo de verificar se no formato de ensino de educação a 
distância há ou não a existência de reprodução de conceitos de gênero comumente vistos no modo 
de educação convencional, principalmente nas escolas, onde comumente meninos e meninas são 
tratados de modo diferenciado, evidenciando-se conceitos de gênero pré-determinados. 

A análise das entrevistas nos permite algumas observações que trazem algumas 
respostas acerca dessas questões. Por motivos éticos, as entrevistadas não serão identificadas.  

De modo geral, o perfil das entrevistadas nos permite caracterizá-las como sendo de 
classe média e alta. Todas possuem mais de 12 anos de sala de aula, chegando até 29 anos de 
magistério. A renda familiar das professoras varia de R$ 1.800,00 a R$ 12.440,00. As 8 professoras 
possuem licenciaturas de nível superior e a maioria tem cursos de especialização em áreas 
específicas e afins, algumas não possuem cursos de pós-graduação concluídos, mas estão cursando 
no momento.  

Todas afirmam possuir computador em casa e que já o utilizavam antes do início do 
Curso Mídias na Educação, mas uma questão é evidenciada, a maioria utilizava o computador antes 
com uma periodicidade menor e para fins de digitação, quando necessário. Hoje, afirmam utilizar o 
computador com maior freqüência, para pesquisas, ficarem informadas e baixar vídeos-aula para 
serem empregadas em sua prática pedagógica, mas tal prática em alguns casos só foi iniciada após a 
realização do Curso Mídias na Educação, uma vez que as professoras passaram a utilizar o 
computador com mais frequência para postarem as suas atividades.  

Os outros membros da família das professoras também fazem uso rotineiramente do 
computador e da internet. Segundo as professoras, os seus filhos utilizam as ferramentas disponíveis 
geralmente para pesquisar assuntos de estudo e para acessar as redes sociais, tais como Orkut, 
Facebook, Twitter e Msn. O uso dessas redes sociais são vistas pelas entrevistadas com um olhar 
diferenciado, muitas vezes não positivo. Acreditam que alguns de seus familiares perdem muito 
tempo acessando tais sites quando deveriam estar estudando. Algumas admitem também fazer uso 
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das redes sociais, mas só que em um nível menor, outras demonstram certa distância. Uma das 
professoras, que trabalha em um laboratório de informática da escola, a qual identificaremos pelo nº 
1 cita que muitas vezes o uso das redes sociais atrapalha as aulas, uma vez que os alunos querem 
passar mais tempo acessando as redes sociais do que aprendendo sobre um uso “mais proveitoso” 
do computador e da internet, mas a professora afirma que é preciso saber tirar proveito também das 
redes sociais. Como exemplo a professora de nº 1 cita que muitos alunos dizem não saber o que é 
um email nem as suas funcionalidades, todavia, ela explicita que todos que estão cadastrados nas 
redes sociais o possuem, uma vez que é condição básica para o acesso, e diz que explica isto para os 
alunos, incentivando-os para um uso consciente das ferramentas disponíveis no computador e na 
internet. 

Para outra entrevistada, que denominaremos como de nº2, na escola em que trabalha 
muitos professores ainda tem bastante dificuldade em lidar com o computador e com tecnologias. A 
professora relata que apesar de 90% dos professores/as terem notebooks, pois receberam do 
Governo através do Programa Professor Conectado, poucos utilizam esta ferramenta em sala de 
aula, uma vez que alguns/algumas ainda tem dificuldade para uso próprio. A professora afirma que 
tenta ajudá-los com os seus conhecimentos, e que não raro é chamada para retirar dúvidas e montar 
o data-show em sala de aula, pois ainda há esta dificuldade. Outra professora (nº3) confessa que só 
utiliza o computador em sala de aula para fazer a chamada dos alunos que já é computadorizada na 
escola em que trabalha. Ela diz utilizar internet para pesquisa de assuntos que são trabalhados em 
sala de aula, mas é mais comum dar mais atenção aos conteúdos do livro didático. Essa 
característica encontrada na entrevista da professora de nº 3 demonstra a forte disputa entre a 
internet e o livro didático, disputa esta que está tornando-se cada vez mais esvaziada, já que as duas 
mídias tornam-se em nossos dias complementares. 

De todo modo, a maioria das entrevistadas afirmam utilizar o computador e a internet 
em suas práticas pedagógicas, principalmente para realizarem pesquisas. As ferramentas do 
computador também são utilizadas costumeiramente, mas ainda pouco exploradas. A digitação 
ainda é uma das funcionalidades mais importantes para as professoras.  

No que se refere à visão das entrevistadas sobre o uso de mídias, como a internet pelas 
mulheres, todas possuem opiniões semelhantes. Para elas, a figura da mulher é exposta em demasia, 
o que é associado a um caráter depreciativo. A professora de nº 4 por exemplo, afirma o seguinte:  
 

Eu acho que as mulheres, hoje, apesar de toda essa evolução, elas ainda utilizam 
muito as mídias pra se promover, pra promover o corpo, vamos dizer assim, 
certo... pra promover a imagem, não utiliza muito essa mídia relacionada a questão 
da pesquisa de fins informativos não, ao meu ver. E é justamente essa imagem que 
é propagada nas mídias, né... (Entrevistada de nº 4, Julho de 2012).4 

  
O pensamento da professora de nº 4 corrobora com o das outras entrevistadas. Para a 

entrevistada de nº 5, a imagem que a mulher dispõe na internet funciona como um cartão de visita, 
motivo pelo qual esta imagem deve ser verdadeira. Caso a mulher se exponha na internet de modo 
que explore características não verdadeiras, sofrerá sanções. Na internet, as mulheres são 
representadas de forma errônea, onde há uma perda expressiva de valores, conforme afirma a 
entrevistada de nº 6 

 
[...] tanto na internet como no dia-a-dia, nas outras mídias, acho que a mulher tá 
sendo assim, representada de uma maneira muito errônea, assim como a questão 
dos valores da mulher, né, porque quando se coloca uma propaganda seja na 
internet, seja na televisão [...] coloca a mulher nua, né? Porque tem muitas coisas 
que não tem nada a ver com os produtos, né? e já vai a mulher nua como sendo um 

                                                            
4 O uso do itálico em algumas palavras remete a forma coloquial em que os termos foram postos por meio das entrevistas. Todas as 
transcrições dos fragmentos das entrevistas presentes neste trabalho em citações diretas são literais.  
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atrativo [...] eu acho que isso não é um valor humano a ser colocado assim. Tá 
muito ligado a prostituição eu acredito [...] (Entrevistada de nº 6, Fevereiro de 
2012).  

Como é possível observar, as representação da mulher na internet não são bem aceitas 
pelas entrevistadas que acreditam que a imagem repassada constrói um tipo de mulher que 
corresponde a padrões já estabelecidos – beleza, magreza, sensualidade – fortemente ligados a 
prostituição, como é colocado pela entrevistada de nº 6.  

Sobre a questão que versa sobre as possíveis diferenças no comportamento de meninos 
e meninas na escola, todas as professoras afirmaram que não há mais essa distinção 
comportamental. Afirmam que hoje o comportamento é quase igual, uma vez que houve o que 
poderíamos chamar de mudança de comportamento. As professoras dizem que não se comprova 
mais a ideia de que o menino é mais agitado e levado enquanto as meninas são quietinhas e 
obedientes. Toda esta questão se igualou, e/ou em alguns casos se inverteu. Todas as entrevistadas 
exemplificam que hoje, muitas vezes, algumas meninas são mais levadas do que os meninos. Um 
exemplo disso é que antigamente as meninas esperavam que os meninos as procurassem para 
paqueras e namoros, hoje não, as meninas é quem tomam iniciativa, afirma a entrevistada de nº 7 e 
nº 8. Os tipos de tratamentos para meninos e meninas dado pela escola também é o mesmo segundo 
as professoras, que asseguram serem trabalhados os conteúdos que versam sobre as diferenças de 
gênero, assim como de raça e etnia nas práticas pedagógicas, visando promover a igualdade.   

 
Etnografia Virtual – Blogs na Educação 

 
A propagação dos blogs em diferentes versões como divulgadores de eventos, 

publicidades, jornalísticos, informativos especializados crescem a cada minuto. Neste contexto, 
inúmeros/as educadores/as aderem a esta nova prática, seja para compartilhar conhecimentos, como 
ferramenta de pesquisa, de interação com outros profissionais e até com os alunos. O uso das Tic’s, 
especificamente os blogs por parte de professores/as no Brasil mostra-se como algo recente, 
aumentando o seu número somente há poucos anos atrás. Tal ocorrência pode ser explicada pelo 
maior acesso aos bens de consumo e ascensão da classe C, faixa da economia que compreende a 
maioria dos educadores de nosso país. Outro fato que impulsionou este acontecimento foi o 
surgimento dos cursos na modalidade de ensino a distância, que se popularizaram, e incentivaram o 
uso da rede de computadores por parte dos alunos egressos. 
  Todos estes fatores provocaram mudanças significativas nas posturas dos profissionais 
da educação, uma vez que novas possibilidades surgiram, assim como visões inovadoras que 
poderiam propiciar resultados satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com 
Giddens (2002, p. 512-513), as TICs influenciam alterações na instituição escolar de diversas 
formas, principalmente no que diz respeito à necessidade de “obrigar-nos a reexaminar o modo 
como encaramos os processos de educação”.  

Durante o período de dois meses (fevereiro e março de 2012) foi realizada a etnografia 
virtual em três blogs de professoras - Fernanda Tardin (http://utilizandomidias.blogspot.com/), 
Janaína Spolidório (http://professorajanainaspolidorio.wordpress.com/) e Graciele 
(http://www.alemdogiz.blogspot.com/). As visitas as suas páginas obedeceu a uma frequência de 3 
vezes por semana. Optou-se pela não comunicação com as autoras dos blogs, pretendo-se assim 
evitar eventuais mudanças nas postagens caso as mesmas tomassem conhecimento da pesquisa. A 
escolha desses três blogs foi realizada através de uma observação inicial de um grupo de seis blogs, 
enfatizando que todos tratavam de temáticas semelhantes – a educação e práticas pedagógicas. Os 
critérios eleitos para a seleção basearam-se nos seguintes fatores: assiduidade das postagens, 
conteúdos produzidos e comentários gerados por parte dos leitores/as.  
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 O primeiro blog (utilizandomidias.blogspot.com) é da professora Fernanda Tardin, 
licenciada em matemática e pós-graduada a nível de especialização em Mídias na Educação pela 
UFRJ. A professora define seu blog como “um espaço onde os professores podem refletir sobre o 
uso das mídias na educação”, disponibilizando textos, vídeos, jogos educativos, etc., objetivando 
“diversificar o processo de ensino-aprendizagem”. Seu espaço tem um grande número de 
seguidores, que interagem com ela por meio de comentários. O segundo blog analisado é o da 
professora Janaína Spolidório (http://professorajanainaspolidorio.wordpress.com/) da cidade de São 
Bernardo do Campo. Graduada em Letras, ela ministra aulas no ensino fundamental. Em seu espaço 
virtual dá dicas de dinâmicas que podem ser aplicadas na sala de aula e melhorar o rendimento dos 
alunos. Disponibiliza também em suas postagens material didático, postagens estas que sempre 
recebem comentários de outras professoras, geralmente agradecendo pelas dicas. A periodicidade 
dos posts é quase que diário, tendo inclusive dias em que há mais de um. O terceiro e último blog 
analisado é o da professora Graciele (http://www.alemdogiz.blogspot.com/), de 35 anos, casada e 
mãe. Formada em pedagogia e pós-graduada em educação infantil ela é do interior de Santa 
Catarina, atuando no setor educacional já há 16 anos. Em sua página, declara que criou o blog 
visando a troca de vivências e enriquecimento da educação infantil, para isto, compartilha várias 
atividade pedagógicas que podem ser baixadas através de download. De acordo com a professora, a 
sua intenção é de facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

Os espaços virtuais dessas professoras podem ser vistos como vitrines de suas ideias e 
práticas pedagógicas, que sempre são comentadas por parte dos leitores. Os blogs das professoras 
constituem-se como um canal dialógico de comunicação, seja com os alunos, com outros 
professores, etc. Essa dialogicidade, além de proporcionar uma interação, possibilita que o professor 
também reflita sobre a sua prática. Para os/as alunos/as, ter o professor/a presente em um outro 
espaço além da sala de aula, traz uma “inovação”, já que se sai do convencional quadro e giz, o que 
pode motivar os alunos. Quando utilizado para fins educativos, os blogs permitem um novo pensar 
sobre as práticas pedagógicas. No novo espaço, se constrói um ambiente colaborativo, onde 
arquivos são dispostos e disponíveis para outros que tenham interesse. 

 
CONCLUSÃO 

 
 O uso das Tics nos contextos educacionais proporcionam novidades para as práticas 

pedagógicas. De um lado, as professoras que tem acesso às tecnologias despem-se de seus 
preconceitos e passam a utilizar com assiduidade as ferramentas disponíveis em sala de aula 
visando um maior rendimento, do outro lado, algumas professoras ainda resistem e fazem uso do 
computador somente para fins básicos como a digitação. A reprodução de estereótipos pré-
concebidos se manifesta também na internet, com a recorrente representação de modelos de 
mulheres que conforme as entrevistadas não condizem com a realidade. Na escola, que sofre fortes 
influências das tecnologias, as professoras que tiveram acesso às Tics atestam não diferenciar 
questões de gênero, sendo este um assunto trabalhado costumeiramente na instituição escolar 
visando uma igualdade de gêneros. Neste contexto, ambientes colaborativos como os blogs são 
criados, permitindo que professoras compartilhem informações de interesse comum, bem como 
incentivando o uso das tecnologias.  

 De modo geral, a adesão dos educadores ao uso das TICs dá-se de forma gradual, 
uma vez que muitos ainda têm algum tipo de resistência na aplicação de novas práticas didático-
pedagógicas que fazem uso de tecnologias. A mudança deste contexto, no qual muitos professores 
ainda nem tem acesso às tecnologias só se dará com incentivos governamentais que sejam iniciados 
na base dos currículos escolares, base esta que muitos que estão hoje em sala de aula não tiveram. 
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MEDIAÇÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CAMINHO TRILHADO PELO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
Aurélia Carla Queiroga da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Cristiane Monteiro Aragão3; Lídio 

Sânzio Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5 
 
 
RESUMO: O presente artigo trata sobre as formas de resolução de conflitos nas esferas não judiciais. As constantes 
discussões e tentativas de regulamentar tais institutos no atual ordenamento jurídico, bem como a maneira pela qual a 
legislação vigente os rege. Para tanto, far-se-á um breve contexto histórico de como se deu a origem desses meios 
alternativos que proporcionam um maior diálogo e melhor grau de satisfação nas soluções das disputas entre as partes 
envolvidas. Abordaremos, assim, a negociação, a arbitragem, a mediação e a conciliação como importantes mecanismos 
de atuação nesse contexto contribuindo como uma forma eficiente e célere na resolução de contendas, com especial 
atenção à mediação, instituto que vem ganhando espaço no campo extrajudicial e judicial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Resolução de Conflitos. Mediação. Conciliação. Extrajudicial. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
À luz das questões que se colocam com o Projeto de Lei para o novo Código de 

Processo Civil institutos como a mediação e a conciliação são trazidos ao centro das discussões. A 
história da humanidade nos mostra que esse é um debate antigo e apesar de acompanhar a trajetória 
do homem no decorrer dos séculos vem ganhando espaço cada vez maior no ordenamento jurídico 
atual. 

Tradicionalmente os agentes envolvidos no conflito procuravam eliminá-lo através da 
utilização da autocomposição (desistência, submissão e transação), cujo processo é “díade”, um ato 
onde as partes envolvidas compõem a controvérsia; ou da heterocomposição, um processo “tríade”, 
onde o terceiro não interessado (arbitro ou juiz) compõe a controvérsia. Entretanto, com o passar do 
tempo ocorreu a prevalência do processo de heterocomposição em virtude do fortalecimento do 
Poder Judiciário, o que acarretou o desuso dos processos de autocomposição.  

Na segunda metade do século XX, os processos de resolução de conflitos sem a 
intervenção do Judiciário foram redescobertos, sendo usualmente chamados de: meios de 
autocomposição de conflitos, meios alternativos de pacificação social ou RAD – Resolução 
Alternativa de Disputas. Na visão americana, as RAD são todos os mecanismos de solução de 
conflito que não são tratados pelo judiciário: negociação, mediação, arbitragem, etc. Já na visão de 
alguns cientistas europeus, os meios alternativos são, na realidade, a solução pelo judiciário, porque 
historicamente os conflitos foram solucionados pela sociedade sem a intervenção do Estado, pois 
não havia Estado bem organizado. 

Existem mais de quarenta formas de RAD, sendo as principais: a) negociação, forma 
básica de resolução onde as partes se encontram diretamente; b) conciliação, processo informal 
onde um terceiro atua como elo de comunicação entre as partes, identificando os problemas e 
possíveis soluções, apaziguando a questão sem se preocupar com a qualidade da solução; c) 
mediação, “processo informal, voluntário, onde um terceiro intervetor, neutro, assiste aos 
disputantes na resolução de suas questões”, auxilia na comunicação, neutralizando emoções, 
formando opções e negociando acordo, sem interferir na sua substância; d) arbitragem, processo em 
que as partes submetem livremente seu caso a uma parte neutra que tem o poder de decisão sobre a 
disputa (SERPA, 1999, p. 89-91).  
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Atualmente, muitas das formas de RAD são utilizadas no Brasil, como variantes do 
processo contencioso judicial, como a arbitragem e a conciliação. Os meios alternativos vêm 
ganhando espaço no ordenamento jurídico brasileiro, visto ser um sistema revolucionário e 
diferenciado de aplicação da justiça, que rejeitaram os vícios formalistas, bem assim a exagerada 
documentação, e alcançaram a desejada celeridade, modificando profundamente o sistema da 
justiça tradicional (BACELLAR, 2000). É neste contexto que nos deparamos com o projeto de lei 
do novo Código de Processo Civil – CPC que dedica um capítulo a  institucionalização da mediação 
judicial. 

Na mediação há a autocomposição assistida, na medida em que educa, facilita e ajuda 
na produção de diferenças que modificam a discórdia (WARAT, 2001, p. 78-79), e não se confunde 
com a conciliação, nem com a arbitragem, pois a conciliação é definida como um acordo de 
vontades através de concessões mútuas, sendo adequada para resolver situações circunstanciais em 
que as pessoas não se conhecem, pois não trabalha para a transformação do conflito e a arbitragem é 
a convenção que defere a um terceiro, que não é juiz, a decisão da lide.  

A mediação é a técnica que induz as pessoas a encontrarem soluções criativas, com 
ganhos mútuos e que preservem o bom relacionamento entre elas, por meio de um diálogo assistido 
por um terceiro, chamado de mediador. O Poder Judiciário já está utilizando da mediação prévia, 
não institucionalizada, em alguns tipos de conflitos, principalmente os familiares, na tentativa de 
valorizar os laços fundamentais de relacionamento, incentivando as partes e reconstruir uma ponte 
de comunicação que possibilite a construção de solução do conflito.  

Para entender a motivação atual do uso da mediação e de outros mecanismos de solução 
alternativa de conflitos é que faremos uma abordagem histórica sobre o surgimento dos mecanismos 
de autocomposição de conflito, para em seguida mergulharmos na evolução desses institutos no 
ordenamento brasileiro, com a finalidade de proporcionar um melhor entendimento sobre a 
necessidade urgente de institucionalização da mediação, como ocorreu com a conciliação, e como 
pretende o novo projeto do CPC. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, atentando-se, 

inicialmente, para verificar a existência de doutrinas que tratavam da problemática dos conflitos, e 
que focassem, particularmente, os meios utilizados para suas resoluções. Também foi efetuada 
pesquisa em livros e artigos, com a finalidade de verificar as normas e doutrinas sobre o assunto, e 
estudar os autores que trabalharam com tais temas, e que enfatizassem os diversos conceitos e tipos 
de conflitos e mediação. 

 
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

A arbitragem foi definitivamente impulsionada com o advento da globalização 
econômica que oportunizara diversos contratos internacionais e a elegia como um importante meio 
de resolução de conflitos. Os árbitros deverão ter um mínimo de conhecimento dos assuntos objetos 
dos conflitos que estarão sob sua administração e inspirarem uma confiança que é determinada em 
situações análogas anteriormente vivenciadas por eles. 

 Vale ressaltar que só é permitida a utilização desse instituto para dirimir conflitos 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, situações que podem ser transacionadas. Como 
bem distingue Groppali , são direitos que tutelam interesses individuais, se opõem aos direitos 
indisponíveis que tutelam bens de interesse geral, tais como os familiares e os sociais. Dessa forma, 
como versa o art. 1º da Lei nº 9.307/96 “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”  

O termo conciliação provém do latim conciliatione e significa ato ou efeito de conciliar, 
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harmonizar. O conciliatore (figura o conciliador) é aquele que concilia os aspectos envolvidos 
(pessoas, opiniões etc.), ele tem o papel de aliar, unir e combinar. Deve se colocar em uma posição 
neutra, imparcial e eqüidistante sem emitir quaisquer pré-julgamentos. Quando necessário faz as 
devidas intervenções relacionadas aos conceitos e interpretações factuais baseadas no 
aconselhamento legal ou de áreas distintas. A questão analisada por ele deve ser observada 
tecnicamente, bem como os pontos controversos colocados por cada uma das partes para só a partir 
daí expor uma proposta e tentar um diálogo, neste ponto as partes deverão avaliar as conseqüências 
negativas e positivas e decidirem como melhor proceder. 

O conciliador tenta, ainda, convencer as partes a desistirem da via jurisdicional através 
de um acordo comum a todos.  Como já dito, isso se dará através da identificação e do 
entendimento dos problemas pelos interessados para o alcance de possíveis soluções. 

A conciliação destaca-se por ser largamente utilizada no Direito brasileiro, bem como 
no Direito internacional.  No Brasil, além da Lei 9.307/96, está prevista também em outros 
dispositivos legais tais como a Constituição Federal  e o Código de Processo Civil.  

Tanto no Direito brasileiro quanto no Direito estrangeiro esse meio de intermediação é 
bastante utilizado, e, por isso mesmo, possui singular importância, tanto que entre nós possui 
previsão normativa: na Constituição da República (em matéria de dissídios coletivos, art. 114, § 2º) 
e em diversos diplomas legais (vários artigos do Código de Processo Civil. Obrigatória nos 
dissídios individuais disciplinados pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo um dos pilares da 
Lei n. 9.099//96) (TAVARES: 2002, p. 43) 

A Lei 9.307/96 prevê em seus procedimentos as hipóteses de conciliação como forma 
de extinção de processo. Consoante com o art. 21, § 4º é da competência do árbitro ou do tribunal 
arbitral tentar a conciliação das partes na parte inicial do procedimento. A tentativa de conciliação 
deverá ser realizada na primeira Audiência e, se obtiver sucesso o árbitro ou tribunal lavrará uma 
sentença, além do termo de conciliação, que terá a mesma validade de Título Executivo, como 
previsão do art. 31 da referida lei.  

Após a conciliação será executada uma sentença arbitral, na qual constarão os requisitos 
obrigatórios e previstos em lei , tais como o Relatório contendo os nomes das partes e o resumo do 
litígio; os fundamentos da decisão com a análise das questões de fato e de direito, estabelecendo 
expressamente se o julgamento foi realizado com equidade, e; o Dispositivo no qual o árbitro 
dirime as questões que lhe foram imputadas, nesta etapa é decidida a parcela de responsabilidade 
concernente a cada parte quanto às custas e demais despesas referentes à arbitragem, como também 
sobre a verba de litigância de má-fé, se esta existir.  Por fim, é estipulado um prazo para o 
cumprimento da decisão.  Deverá constar, ainda, a data, o local onde foi proferida e a assinatura 
do(s) árbitro(s). 

A mediação destaca-se como um meio alternativo de solução de conflitos. Neste sistema 
um mediador (terceiro não interessado e imparcial) auxilia duas ou mais partes negociantes a 
identificarem os respectivos pontos de conflito. A participação do mediador consiste na 
coordenação nas reuniões com as partes, mediando a comunicação, e quando necessário intervindo 
na tentativa de estabelecer uma melhor compreensão e reflexão dos problemas expostos sem impor 
às partes uma sentença ou qualquer intervenção definitiva.  

Com a mediação surge a figura do terceiro que se insere no contexto da lide, assim, a 
mediação, impulsionada por um terceiro, quer fazer nascer o “3”, isto é, quer fazer de modo tal que, 
deste diálogo-confrontação em presença de um terceiro, nasça qualquer coisa que não será nem a 
solução unilateral do primeiro, nem a solução unilateral do segundo, mas uma saída original 
realizada por um e outro juntos, uma saída que não pertence a nenhum dos dois propriamente, mas 
aos dois, como uma criança que nasce de dois pais. (SIX: 2001, p.7)  

Antes de ser utilizada como nos dias atuais, a mediação foi mais amplamente usada em 
conflitos entre pessoas, só com o tempo que se popularizou no âmbito empresarial. Devido ao 
sucesso de seus efeitos foram realizados alguns experimentos que precederam a implementação da 
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mediação no sistema judicial. Como bem observa Six, a própria Justiça quis instituir mediadores 
que atenuassem o congestionamento dos tribunais, tentando que tal ou qual litígio não chegasse 
justamente a esses tribunais, sendo prévia e amigavelmente regulado, sob o controle de um 
mediador “penal” e do juiz. (SIX: 2001, p.29) 

No que se refere ao arbitramento, a mediação se distingue quanto à intervenção do 
terceiro. De acordo com Serpa, nela essa intervenção é iminentemente neutra e tem como um dos 
objetivos o empowerment das partes não oferecendo decisão para a disputa. A decisão  advém do 
poder que é conferido às partes para decidir e não acatar decisões. A expressão de opiniões, mesmo 
que sem vinculação às partes, não é função do mediador, mas quando excepcionalmente ocorre, 
limita-se a uma manifestação sem qualquer poder de decisão. Acontece o oposto na arbitragem. 
(SERPA: 1999, p.146) 

Assim, na mediação o terceiro não possui interesse pessoal algum no mérito das 
questões, preocupa-se apenas em facilitar para a solução do conflito sem estabelecer ou prescrever 
nenhuma solução e mantendo-se neutro em relação à disputa. 

Historicamente é difícil precisar um momento exato para a utilização da mediação nas 
soluções dos conflitos: “É provável que tenha sido a primeira forma de apaziguamento dos conflitos 
sociais, remontando a tempos imemoráveis.” (TAVARES, 2002, p. 28) 

Após o período da autocomposição – no qual os próprios litigantes tentavam resolver 
seus problemas – houve a necessidade da introdução de um terceiro para resolver as situações de 
conflitos, “a mediação constituiu-se (...) na manifestação de transigência entre particulares, para 
encontrarem solução de seus conflitos, sem intervenção do Estado, pela indicação consensual de um 
ou vários intermediários que lhes pacifiquem os interesses.” (CINTRA, 2007, p. 8-9) 

Segundo Leal, após a mediação teríamos a arbitragem como instrumento de resolução 
dos conflitos pode-se afirmar que a arbitragem é o grau resolutivo da mediação e que, inicialmente 
espontânea e não prevista em lei, se dava pela livre escolha de terceiros (sacerdotes, anciãos, 
líderes, místicos, reis, nobres,  técnicos, alquimistas, caciques, pajés) predestinados à compreensão 
do direito humano e divino para decidirem litígios. (TAVARES: 2002, p. 29) 

A utilização de meios intermediários de solução de conflitos fora do sistema judiciário 
no Brasil é uma realidade na nossa legislação, principalmente na utilização da Mediação. A 
Arbitragem e a Conciliação já vêm sendo utilizada a algum tempo e podemos perceber que 
enquanto a mediação ainda esteja em desenvolvimento a arbitragem e conciliação já encontram-se 
num estágio mais avançado no que diz respeito a uma legislação própria e na sua utilização. A 
conciliação foi recepcionada pela legislação brasileira desde 1834 através do Código do Processo 
Criminal do Império de Primeira Instância com Dispositivo Provisória acerca da Administração da 
Justiça Civil cuja Lei “expressa apego à conciliação, ao estabelecer a possibilidade de se recorrer ao 
Juiz de Paz para a resolução de litígios” (TAVARES, 2002, p. 31) 

Ainda referente à conciliação podemos encontrar os seguintes dispositivos legislativos 
ao longo do tempo, no Regulamento 737, de 1850, a tentativa de conciliação novamente aparece e é 
exigida antes da propositura da causa em procedimento contencioso. Mesmo após a Proclamação da 
República o Regulamento manteve seu prestígio sendo recepcionado inclusive pela Constituição 
Republicana de 24 de fevereiro de 1891, e alguns Estados o mantiveram até a entrada em vigor do 
código de Processo Civil de 1939, Lei Nacional, que não recepcionou o instituto da conciliação. 
(KEPPEN, 1997, p. 112) 

Vale ressaltar que o Regulamento 737 aconselhava o uso da Conciliação na resolução 
dos conflitos comerciais antes das partes decidirem ir para juízo: “Nenhuma causa será proposta em 
juízo contencioso, sem que previamente se tenha tentado o meio de conciliação, ou por ato judicial, 
ou por comparecimento voluntario das partes.” (art. 23º do Regulamento 737)  

Em relação à Arbitragem, ela foi recepcionada pela nossa legislação em 1824 na 
Constituição Política do Império: “Nas causas cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as 
partes nomear Juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recursos, se assim o 
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convencionarem as partes.” (art. 160 da Constituição Política do Império do Brasil) 
O Decreto 3.900 de 1867, com seus 76 artigos foi o primeiro diploma a tratar da 

arbitragem no que tange o direito comercial. Ele “regulamentou a Lei n. 1.350, de 14/9/1866, a 
qual, por sua vez, revogou a regra do juízo arbitral necessário, do art. 20, do Título único do Código 
Comercial (Lei n. 556, de 25/6/1850):” (TAVARES: 2002, p.13) que em seu art. 245 colocava que 
“todas as questões que resultem de contratoos de locação mercantil serão decididas em juízo 
arbitral.” (TAVARES: 2002, p.13)  

Tavares cita, ainda à luz dos ensinamentos de João de Lima Teixeira Filho  um histórico 
evolutivo da legislação referente à arbitragem, eis os seguintes dispositivos: 

- Leis n. 7.732, de 14/9/89 (art. 4º, § 2º), 7.862, de 13/10/89 (art. 3º, parágrafo único), 
8.029, de 12/4/89 (art. 21) e 8.693, de 3/8/93, de 3/8/93 (art. 1º, § 8º) sobre submissão à Justiça 
brasileira ou à arbitragem como forma resolutiva de empate na deliberação de assembléia-geral de 
sociedade anônima; 

- Lei n. 8.078, de 11/9/90(art. 51, inciso VII), sobre nulidade de cláusula de arbitragem 
compulsória para o consumidor; 

- Lei n. 8.494, de 23/11/92 (art. 4º), sobre arbitragem para reajuste dos contratos de 
locação; 

- Lei n. 9.099, de 26/9/95 (art. 24 a 26), sobre Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 
- MP n. 207, de 13/8/90 (art. 5º a 7º), sobre livre negociação de reajuste de mensalidade 

escolar; 
- MP n. 290, de 17/12/90 (art. 3º, parágrafo único), sobre negociação de encargos 

educacionais, tendo o laudo “efeito terminativo”; 
- Decreto-Lei n. 82, de 26/12/66 (art. 193, inc II), sobre a aplicação de multa ao árbitro 

que prejudicar a Fazenda do Distrito Federal, por negligência ou má-fé; 
- Resoluções do Senado Federal ns. 94 de 1989 (art. 5º, § 1º) e 96, de 1989 (art. 5º, § 

1º), sobre operação de crédito externo, cujas divergências são resolvidas “perante o fórum brasileiro 
ou submetidos à arbitragem”; 

- Resoluções n. 82, de 1990 (art. 4º, §§ 1º e 2º), e 6, de 1003 (art. 2º, inciso II), sobre a 
renegociação da dívida externa brasileira e os eventuais litígios, que “serão submetidos à 
arbitragem”, com especificação da forma de escolha dos árbitros; 

- Resolução n. 50, de 1993 (art. 11, parágrafo único), sobre operações de financiamento 
externo, nos quais os eventuais litígios “serão resolvidos perante o fórum brasileiro ou submetidos à 
arbitragem internacional”. (TAVARES: 2002, p. 35-36) 

Em relação às questões trabalhistas foram formulados os Decretos n. 88.984, de 1983, 
que criava o Serviço Nacional de Mediação e Arbitragem para tentar resolver os conflitos 
trabalhistas através dessa modalidade conciliatória; e em 1995 a figura do Mediador é criada por 
meio da Medida Provisória nº 1.075/95 para resolver questões trabalhistas nas negociações 
coletivas: “frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, 
poderá ser ajuizada ação de dissídio coletivo”. (TAVARES: 2002, p. 36) 

Apesar da regulamentação desta MP pelo Decreto 1.572/95, pode-se dizer que a 
mediação não teve a menor receptividade na maneira pela qual foi proposta.  

Em 2000 há mais uma tentativa de introduzir a mediação na nossa legislação através da 
Lei nº 10.101/00. O artigo 4º trata da utilização da mediação nos impasses relativos à participação 
dos trabalhadores nos ganhos e resultados das empresas:  

Caso a negociação, visando à participação nos lucros ou resultados da empresa, resulte 
em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio: mediação 
e arbitragem de ofertas finais. O mediador ou árbitro será acolhido de comum acordo entre as 
partes. (art. 4º da Lei 10.101/00) (TAVARES: 2002, p. 37) 

A Lei 9.307/96 foi um marco para os meios alternativos de resolução de disputas. A 
partir dela se deu a disposição de que a sentença arbitral tem o mesmo grau de eficácia que uma 
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sentença judicial . Trouxe, também, a força obrigatória que a cláusula de arbitragem inseridas 
nos contratos vincula as partes em questão. 

Atualmente não há uma lei que regulamente a mediação, o que temos é um Projeto de 
Lei que tramita no Congresso desde 1998, primeiro como Projeto de Lei de nº 4.827/98 de autoria 
da ex-Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro que “Institucionaliza e disciplina a mediação como 
método de prevenção e solução consensual de conflitos” contendo sete artigos. 

Nele a mediação seria a atividade técnica exercida por uma terceira pessoa, que 
escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes permitir 
que, de modo consensual previnam ou solucionem conflitos. Sendo lícita a mediação em toda 
matéria que admita conciliação, reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem, para os fins que 
consinta a lei civil ou penal. (art. 1º) O cargo de mediador poderá ser exercido por qualquer pessoa 
capaz e que tenha formação técnica ou experiência pratica adequada à natureza do conflito. (art. 2º) 
Devendo para tanto, desempenho de sua função, proceder com imparcialidade, independência, 
competência, diligência e sigilo. (art.2º) E, “Ainda que não exista processo, obtido acordo, este 
poderá, a requerimento das partes, ser reduzido a termo e homologado por sentença, que valerá 
como titulo executivo judicial ou produzirá os outros efeitos jurídicos próprios de sua matéria.” 
(art.5º) 

Em 2002 o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados e enviado ao Senado Federal. 

O conceito de mediação no referido projeto é: “A atividade técnica exercida por terceira 
pessoa, que escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes 
permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos”. O projeto propõe duas 
formas de mediação: a mediação prévia (pré-processual) e a incidental (depois de iniciado o 
processo), ambas de cunho facultativo, podendo ser realizados por mediadores judiciais ou 
extrajudiciais 

Em 2006 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em Reunião Ordinária aprova 
o Projeto de Lei Câmara nº 94 de 2002 que Institucionaliza e disciplina a mediação, como método 
de prevenção e solução consensual de conflitos na esfera civil na forma da Emenda n° 1- CCJ 
(Substitutivo),  e das Emendas n° 1 a 3, de autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, e da Emenda nº 
4, de autoria do Senador Aloízio Mercadante, consolidadas no Substitutivo.  

Segundo a CCJ a Mediação poderá ser utilizada em qualquer matéria que admita a 
conciliação, reconciliação ou transação tanto nas esferas civis e criminais.  A proposição traz a 
disciplina jurídica da mediação (judicial ou extrajudicial) definida como atividade técnica exercida 
por uma terceira pessoa escolhida ou aceita pelas partes interessadas, que as escuta e as orienta com 
o propósito de lhes permitir que previnam ou solucionem conflitos de modo consensual. Poderão 
exercer o papel de mediador tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que se dediquem ao 
exercício da mediação.  

O substitutivo encontra-se estruturado em seis capítulos: I - modalidades de mediação; 
II - dos mediadores; III - do registro dos mediadores e da fiscalização e controle da atividade de 
mediação; IV - da mediação prévia; V - da mediação incidental; e VI - disposições finais. 

De acordo com o Parecer de 2006 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2002 (nº 4.827, de 1998, na Casa de origem), que 
institucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução consensual de 
conflitos, que o Senador Pedro Simon foi o Relator temos que: 

O Capítulo I define a atividade de mediação e estabelece suas modalidades em: prévia 
ou incidental e judicial ou extrajudicial (art. 3º), e assenta que ela será sempre sigilosa, salvo 
convenção das partes (art. 6º) e que o termo de transação lavrado pelo mediador e assinado por ele e 
pelos interessados poderá ser homologado pelo juiz e consistirá em título executivo judicial. (art. 
7º). 

O Capítulo II trás a disciplina jurídica dos mediadores dizendo quem pode ser mediador 
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judicial (art. 10) e extrajudicial (art. 11) e co-mediador (art. 15), além de outorgar atribuições à 
Ordem dos Advogados do Brasil, aos Tribunais de Justiça dos Estados e às instituições 
especializadas previamente credenciadas pelos Tribunais de Justiça para treinar e selecionar 
candidatos à função de mediador (art. 14). Ele, também, equipara os mediadores, no exercício de 
suas atribuições, aos funcionários públicos para fins penais (art. 12, in fine), e aos auxiliares da 
justiça, para todos os fins (art. 12), impondo-lhes os deveres de imparcialidade, independência, 
aptidão, diligência e confidencialidade (art. 13). Segundo o parecer este “é ponto sensível para o 
sucesso da mediação, pois é fundamental a habilidade pessoal do mediador para apaziguar os 
ânimos e buscar uma solução consensual do conflito” 
(http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/psimon/projetos/proj_2006/PA060313.htm). 

O Capítulo III trata do Registro de Mediadores que será mantido pelos Tribunais de 
Justiça (art. 16), a quem caberá normatizar o processo de inscrição dos mediadores que atuarão no 
âmbito de sua jurisdição (art. 16, § 1º). Os Tribunais de Justiça também deverão sistematizar os 
dados dos mediadores e serão responsáveis pela sua publicação para fins estatísticos (art. 16, § 4º). 
Essa medida objetiva a efetiva punição de mediadores que agirem de má-fé excluindo-os do 
exercício da mediação.    

O Capítulo IV trata sobre a mediação prévia e acolhe quase integralmente as propostas 
da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, do Conselho Regional de 
Administração do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa e Trabalho em Arbitragem, Mediação 
e Negociação da Universidade de Brasília. 

O Capítulo V contribuiu no sentido de tornar obrigatória a tentativa de mediação 
incidental, visando estimular a auto-composição e assim desafogar as varas de primeira instância 
assegurando a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. Preceito que encontra-se na nossa Constituição em seu art. 5º, inciso LXXVIII.  

O VI e último Capítulo traz as disposições finais de caráter geral estatuindo a 
remuneração da atividade do mediador e estabelecendo o prazo de 180 dias para os Tribunais de 
Justiça expedirem as normas regulamentadoras que viabilizem o início das suas atividades. 

Apesar de fundamental para o ordenamento jurídico brasileiro, a tramitação dessa 
proposta, tem ao longo do tempo se estendida ainda sem aprovação final. Enquanto isso não se dá a 
proposta tem sofrido muitas modificações. 

Em 2010 o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da resolução 125 de 2010, 
dispõe sobre a utilização dos meios alternativos, como a mediação, para solucionar litígios com 
objetivo de descongestionar o Judiciário. E o anteprojeto do novo CPC apresentado ao Senado 
Federal pela comissão de juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado nº 379/2009, o qual 
foi entregue em junho de 2010 e foi protocolado como Projeto de Lei do Senado - PLS nº 166/2010, 
prevê que o emprego de meios alternativos de solução de controvérsias no judiciário, visto que a lei 
processual não resolve problemas sociológicos e a sentença não pacifica como ocorre quando há a 
utilização da conciliação e mediação, que contam com a participação dos envolvidos.  

No PLS nº 166/2010, Título VI, Capítulo III, Seção V, estão dispostos 11 artigos sobre 
os conciliadores e mediares judiciais, seu registro, honorários, bem como a criação de um setor 
específico à ser criado pela lei de organização judiciária de cada estado. Entretanto, não há o 
detalhamento encontrado no Projeto de Lei Câmara nº 94/2002. Desta forma, ainda há necessidade 
da aprovação de ambos os projetos para que o processo da mediação judicial e extrajudicial seja 
totalmente regulamento no nosso ordenamento jurídico.  

  
4. CONCLUSÃO  
 

O atual projeto de lei que se encontra em debate na esfera legislativa versa sobre a 
regulamentação da mediação e de sua observância sistemática, fora ou dentro do processo judicial. 
Também há no projeto do novo CPC, no capítulo de auxiliares da justiça, uma seção que regula a 
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criação de setor de conciliação e mediação de conflitos no judiciário. 
Assim, caminhamos lentamente para procedimentos e processos em que a prioridade 

consiste em encontrar uma solução justa e adequada para os diversos conflitos jurídicos.  Isso 
culminará na significativa redução das tensões sociais e na valorização da pacificação e 
harmonização das disputas. Dessa forma, a guerra judicial dá lugar a acordos entre as partes que 
terão suas questões respondidas de forma mais balanceada e a parte “perdedora” não sairá tão 
prejudicada quanto num processo normal. 

Com todas as transformações pelas quais passam a sociedade atual novas demandas se 
fazem urgentes e surgem diversas propostas para a efetiva mudança no que tange as leis que regem 
o nosso sistema jurídico. Soma-se a isso o esgotamento do Estado em suprir as necessidades 
jurídicas da sociedade, que busca uma justiça mais acessível e célere.  

Nessa realidade que se coloca os meios alternativos de resolução de conflitos, como a 
mediação, a conciliação e a arbitragem são largamente utilizados e discutidos como formas 
reconhecidas e eficazes para a solução de contendas.  

Nesse diapasão há a necessidade de se pensar um sistema que, ao mesmo tempo em que 
permite e incentiva o uso da mediação, preserva e viabiliza todas as garantias constitucionais neste 
procedimento, tornando-se verdadeiramente equivalente ao processo judicial, enquanto forma 
legítima de solução de conflitos no Estado Democrático de Direito.(PINHO: 2011) 

Assim, o desafio que se coloca é pensar a mediação como um meio real de resolução de 
conflitos e como tornar esse tão importante instrumento mais justo e eficaz para ser utilizado pela 
sociedade de modo que proporcione a mesma segurança jurídica dos mecanismos clássicos do 
nosso ordenamento jurídico. 
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O IMPACTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE OS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN 
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Freitas3 

 
RESUMO 
 
As políticas públicas configuram-se como um instrumento importante para minimizar as distorções 
provocadas pelas desigualdades sociais. Nesse contexto, o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), surgiu em 2003 com o objetivo de incentivar a agricultura familiar, proporcionando 
segurança e incentivo ao pequeno agricultor na forma de aquisição desses produtos. Assim, 
reconhecendo a relevância do PAA, a pesquisa tem como objetivo geral identificar o impacto do 
PAA por meio do desenvolvimento local econômico dos agricultores familiares do município de 
Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar. Com isso, o 
estudo caracteriza-se como: exploratório, explicativo, pesquisa de campo, bibliográfico, 
documental, qualitativo e quantitativo. As coletas de dados ocorreram por meio de homes pages do 
governo brasileiro e de fontes secundárias, bem como, os dados mais recentes da DAP (Declaração 
de Aptidão ao Pronaf). Esses dados foram tratados por meio das técnicas, análise de conteúdo e a 
estatística descritiva. Os resultados da pesquisa indicam que, em relação ao PAA, pode-se 
evidenciar que o mesmo constitui-se enquanto uma política pública estruturada que contribui para a 
segurança alimentar de uma parcela da população, que é atendida por instituições assistenciais que 
visam o fortalecimento da produção agrícola familiar em âmbito municipal. Entretanto, embora com 
limitações, pode-se constatar que o PAA contribui para a qualidade de vida dos agricultores 
familiares, bem como em seu desenvolvimento econômico na perspectiva da distribuição de renda e 
ampliação de novos nichos de mercados.  
 
PALAVRAS - CHAVE: Política pública; desenvolvimento local; distribuição de renda.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A agricultura enfrenta grandes desafios que vão desde a reforma agrária passando pelas 
questões ambientais; do êxodo rural; dos custos elevados na produção, comercialização e 
distribuição; do financiamento da produção; da falta de assistência técnica específica; à viabilização 
econômica da agricultura familiar: envolvendo questões políticas, sociais, ambientais, tecnológicas 
e econômicas. 

De modo que, as políticas públicas podem minimizar as distorções provocadas pelas 
desigualdades sociais; no entanto, a eficácia dessas políticas deve ser entendida como uma 
consequência de sua eficiência que vai desde a etapa de formalização da política pública até a sua 
implantação, dessa forma, entende-se que a ideia norteadora centra-se em construir uma base sólida 
que possa proporcionar a sustentabilidade da agricultura familiar (REARDON, et al., 2001). 

Observa-se que, os alimentos em sua maioria são gerados por um segmento singular na 
sociedade, a agricultura familiar. O Brasil apresenta 13,8 milhões de pessoas em cerca de 4,1 
milhões de estabelecimentos familiares, o que corresponde a 77% da população ocupada na 
agricultura (INCRA/FAO, 2000). Apesar de cultivar uma área menor com lavouras (17,7 milhões 
de ha) a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população 

                                                           
1 Discente do Curso de Administração, Campus do CAMEAM, UERN. E-mail: vjunior_05@hotmail.com  
2 Discente do Curso de Administração, Campus do CAMEAM, UERN. E-mail:  kennyapdf@hotmail.com  
3 Doutorando em Agronegócios/UFRGS, docente do Curso de Administração, Campus do CAMEAM, UERN. E-mail: 
professorfreitasuern@hotmail.com 
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brasileira, como são os casos da mandioca (87%), feijão (70%), milho (46%), café (38%), arroz 
(34%), trigo (21%), soja (16%), entre outros (FRANÇA, et al., 2009). 

Concomitantemente a esta constatação, as sociedades modernas debatem a escassez de 
comida; o Brasil consolida-se na produção de alimentos, os recordes da produção agroindustrial 
fortalecem a tese de que em breve tornaremos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. 
Portanto, algo que deve ser ressaltado na produção nacional é a diversificação de produtos, ou seja, 
o país possui uma extensão territorial ampla, ao mesmo tempo, uma heterogeneidade de climas 
seguida por culturas múltiplas.  

No entanto, no que tange as políticas públicas, o referido artigo se propôs a estudar o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que surgiu em 2003 com o objetivo de incentivar a 
agricultura familiar, proporcionando segurança e incentivo para o pequeno agricultor na forma de 
aquisição desses produtos, para tanto a política concentra-se em: remuneração da produção; 
ocupação do espaço rural; distribuição de renda; combate à fome; cultura alimentar regional e 
preservação ambiental. (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011a).  

Assim, a partir desse contexto, o estudo tem como objetivo geral identificar o impacto 
do PAA por meio do desenvolvimento local econômico dos agricultores familiares do município de 
Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar. Além disso, 
foi norteado pelos seguintes objetivos específicos: Conhecer o PAA; Elaborar um banco de dados 
com o perfil dos agricultores familiares assistidos pela PAA no Território da Cidadania do Alto 
Oeste Potiguar, especificamente no município de Pau dos Ferros; e Verificar a influência do PAA 
no desenvolvimento econômico local dos agricultores familiares do município de Pau dos Ferros. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A pesquisa caracteriza-se como: exploratória, explicativa, pesquisa de campo, 

bibliográfica e documental. Quanto ao método caracteriza-se como mista, ou seja, qualitativa e 
quantitativa (RODRIGUES, 2007). A coleta de dados se deu por meio de fontes primárias e 
secundárias. Foram utilizados livros, relatórios e artigos científicos para delinear a base conceitual e 
científica da pesquisa; além disso, no que tange o PAA foram coletados dados provindos das 
seguintes instituições: Companhia de Abastecimento (CONAB), Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER-RN), o qual desenvolve a 
função de cadastrar os agricultores familiares através da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o 
que lhes permite o acesso ao PAA; a DAP é utilizada como instrumento de identificação do 
agricultor familiar para acessar políticas públicas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO, 2011a). Os tratamentos dos dados se deram por meio da análise de conteúdo para os 
dados qualitativos (ROESCH, 2005), e para os dados quantitativos através da estatística descritiva. 
(CRESWELL, 2007). 

O universo da pesquisa é representado por trinta municípios (IBGE, 2011), 
categorizados como Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar (TERRITÓRIOS DA 
CIDADANIA, 2011), os quais possuem área geográfica com similaridades econômicas e sociais; 
em quanto que, a população amostral é representada pelos agricultores familiares cadastrados nas 
DAPs do município de Pau dos Ferros/RN. O referido município possui o maior número de 
habitantes entre os demais municípios que compõem o Território da Cidadania do Alto Oeste 
Potiguar, isto é, uma população de 27.475 habitantes. No que diz respeito ao número de DAPs seu 
valor é de 234 unidades, (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011b). Em 
função do delineamento do período, os dados correspondem ao ano de 2011, sendo estes 
disponibilizados pela EMATER-RN, sede de Pau dos Ferros/RN. De modo que, a mostra da 
pesquisa corresponde a 60 agricultores familiares assistidos pelo PAA. 
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A operacionalização da pesquisa se deu com a coleta de dados por meio de registro das 
informações cadastradas nas DAPs do município de Pau dos Ferros/RN, cujo propósito foi 
estruturar um banco de dados contendo o perfil dos agricultores familiares. As variáveis que 
compõem o banco de dados foram as seguintes:  

a) Área média dos estabelecimentos: medido pela extensão territorial, sendo esta uma média 
aritmética resultante dos agricultores familiares assistidos pelo PAA; 

b) Renda bruta familiar anual: medido pelo somatório da receita acumulada pelos membros 
da família envolvidos na atividade ao ano; 

c) Gênero: medido por masculino ou feminino; 
d) Escolaridade: medido por alfatetizado e não alfabetizado; 
e) Idade: medido por faixa etária; 
f) Residente: medido por rural ou urbano; 
g) Número de pessoas residentes por domicilio: medido pela quantidade em unidades. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 CONHECENDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 
 

O PAA tem sido acompanhado ao longo de toda sua trajetória de formulação e 
implementação pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e por 
diferentes organizações da sociedade civil. Na sua organização dispõe de um Grupo Gestor formado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Fazenda 
(MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA, sobretudo através da Companhia Nacional de Abastecimento - 
CONAB), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e, mais recentemente, pelo Ministério da 
Educação (MEC). Este Grupo Gestor é responsável por definir as medidas necessárias à 
operacionalização do Programa. Além deste, há os gestores executores, ou seja, os Estados, 
municípios e a CONAB; e os gestores locais, formados pelas organizações de agricultores 
(cooperativas, associações etc.) e entidades socioassistenciais que administram seus respectivos 
projetos. O controle social é atribuído à sociedade civil através de suas representações no Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) e nos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) 
(GRISA et al., 2009). 

O PAA é implementado por meio de cinco modalidades (ver Tabela 01), em parcerias 
com a CONAB, governos estaduais e municipais: 
 

TABELA 1: Modalidades do PAA e suas características. 
MODALIDADES CARACTERÍSTICAS 

 
Compra Direta da 

Agricultura Familiar 

Possibilita a aquisição de alimentos pelo Governo Federal, a preços de referência, de 
produtores organizados em grupos formais (cooperativas e associações) ou informais, 
inserindo os agricultores familiares no mercado de forma mais justa, via compra 
direta de sua produção, a fim de constituir reserva estratégica de alimentos. 

 
 
 

Compra para Doação 
Simultânea 

Destina-se a promover a articulação entre a produção de agricultores familiares e as 
demandas locais de suplementação alimentar e nutricional de escolas, creches, 
abrigos, albergues, asilos, hospitais públicos e outros, e dos programas sociais da 
localidade, tais como bancos de alimentos, restaurantes populares e cozinhas 
comunitárias. Esta modalidade também é conhecida por Compra Direta Local da 
Agricultura Familiar (CDLAF), quando é operacionalizada por governos estaduais e 
municipais ou, por Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (CPR 
Doação), operacionalizada pela Conab com recursos do MDS.  

Formação de Estoque pela 
Agricultura Familiar 

Visa adquirir alimentos da safra vigente, próprios para consumo humano, oriundos de 
agricultores familiares organizados em grupos formais para formação de estoques em 
suas próprias organizações. 
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Incentivo à Produção e 

Consumo do Leite 

Destina-se a incentivar o consumo e a produção familiar de leite, visando diminuir a 
vulnerabilidade social, combatendo a fome e a desnutrição, e contribuir para o 
fortalecimento do setor produtivo familiar, mediante a aquisição e distribuição de 
leite com garantia de preço. 

Aquisição de Alimentos 
para Atendimento da 
Alimentação Escolar 

Destina-se a promover a articulação entre a produção de agricultores familiares e as 
demandas das escolas para atendimento da alimentação escolar. 

Fonte: Adaptado de Grisa et al., 2009. 
 

Vale ressaltar que, a forma de acesso ao PAA ocorre de modo singular em todo o 
território brasileiro. O critério de seleção de produtores e entidades deve ser subsidiado por agentes 
públicos, pautados numa conduta ética que coíba quaisquer práticas que possam caracterizar 
preferências pessoais ou políticas e, assim, possibilite a democratização do acesso de todos os 
cidadãos à política pública.  
 
3.2 BANCO DE DADOS COM PERFIL DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSISTIDOS 
PELO PAA NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS EM 2011 
 

A seguir, as informações relacionadas referem-se ao perfil dos agricultores familiares 
ativos no ano de 2011 do município de Pau dos Ferros/RN, que estão aptos ao beneficiamento de 
políticas públicas, em especial, ao PAA. Assim, com base nos dados obtidos em pesquisa junto a 
EMATER/RN, os números nos mostram 60 agricultores familiares, sendo estes caracterizados na 
Tabela 02:  

 
TABELA 2: Perfil dos agricultores familiares assistidos pela PAA em 2011. 

VARIÁVEIS 
 

DAP – PRONAF B 
DAP – PRONAF V 

(variáveis) 
Unidades % Unidades % 

Gênero (M) 49 92% 5 100% 
Gênero (F) 4 8% 0 0 
FT - 18 a 30 anos   5 9% 0 0 
FT - 31 a 40 anos   15 27% 0 0 
FT - 41 a 50 anos   9 17% 0 0 
FT - 50 a 60 anos   15 27% 1 20% 
FT - 61 anos acima  11 20% 4 80% 
Alfabetizado 50 91% 5 100% 
Não alfabetizado 5 9 0 0 
Residência Urbana 2 4% 1 20% 
Residência Rural 53 96% 4 80% 
PD - Até 3 25 45% 3 60% 
PD - 4 ou 5 30 55% 2 40% 
PD - 6 ou 7 0 0 0 0 
PD - Acima de 7 0 0 0 0 
RBFA (R$) - 1 a 1000  14 26% 0 0 
RBFA (R$) - 1001 a 2000 26 47% 0 0 
RBFA (R$) - 2001 a 3000 9 16% 0 0 
RBFA (R$) - 3001 a 4000 4 7% 0 0 
RBFA (R$) - 4001 a 5000 2 4% 0 0 
RBFA (R$) - 5001 acima 0 0 5 100% 

Anais do VIII SIC 816

ISBN 978-85-7621-051-1



Área do Estabelecimento (média) 15,55 - 30,64 - 
PRONAF: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; DAP: Declaração de Aptidão ao PRONAF; 
FT: Faixa etária; PD: Pessoas por domicilio; RBFA: Renda bruta familiar anual em reais.  
 

De acordo com a Tabela 02 observa-se que há predominância masculina dentro da 
agricultura familiar no município, já que a representatividade da força feminina corresponde a 
apenas 7% e a classe masculina corresponde a 93%. Tais resultados podem ser justificados pelo fato 
de a agricultura ser uma atividade que, em si, requer esforços físicos que naturalmente são melhores 
desenvolvidos através de figuras masculinas, por apresentarem um biótipo mais resistente. As 
agricultoras, preferencialmente, dedicam seus esforços às atividades domésticas ou que exigem 
menores desgastes físicos. 

A faixa etária das pessoas que integram a agricultura familiar também é um fator a ser 
relevado. Na Tabela 2, pode ser visualizada a variação de agricultores de diversas faixas etárias, 
contudo, a grande maioria encontra-se sob o somatório de dois universos, o que é formado por 
agricultores entre 50 e 60 anos (27%) e os que já ultrapassaram essa idade (25%). Juntas, as partes 
somam um total de 52%, configurando-se enquanto maioria. Neste caso, a partir das observações 
diretas, foi possível constatar nos índices que há menor concentração de jovens trabalhando com a 
agricultura no município, uma vez que, a maioria daqueles que praticam a atividade já possuem 
mais de cinquenta anos, o que pode ser resultado de uma tradição familiar que vem sendo reduzida. 
Atualmente, os pais preferem investir na educação dos filhos e vê-los seguir rumos diferentes dos 
seus. 

Antigamente, as oportunidades de emprego e estudo eram mais escassas, o que 
inviabilizava a escolha de uma atividade diferenciada da agricultura. Hoje em dia, com o avanço 
educacional e disponibilidade de diversas modalidades de ensino pode influenciar diretamente nessa 
escolha. 

A educação a distância, por exemplo, é uma modalidade de ensino que vem ganhando 
representatividade no Brasil e apresenta-se como uma alternativa viável àquelas pessoas que 
buscam por conhecimento, mas de alguma forma estão limitadas ao espaço físico ao qual residem. 
Ao mesmo tempo, verificou-se que no município de Pau dos Ferros também existem Escolas 
Técnicas e Instituições de Ensino Superior (IES) na modalidade presencial, que vão do âmbito 
federal e estadual ao setor privado. 

Por conseguinte, foi ressalvado o nível de escolaridade dos agricultores. Observou-se 
que os critérios: superior completo, superior incompleto, ensino médio incompleto não tiveram 
representatividade entre os pesquisados. Os índices apontam que 91% dos agricultores familiares 
são alfabetizados e, em contrapartida, 9% classificam-se como não alfabetizados. 

Logo, é perceptível que a maioria dos agricultores familiares, provém, de fato, da zona 
rural, localidade em que 95% dos agricultores residem. Na zona urbana a oferta de emprego é mais 
diversificada, fator este que, de certa forma, restringe o olhar de seus residentes a este universo, 
praticamente descartando a possibilidade de migrar da cidade para o campo. 

Em relação à quantidade de pessoas por domicílio, os números distribuem-se de modo 
ponderado entre até 3 residentes (47%) e de 4 a 5 residentes (53%). Um fato atípico e de pouca 
tradição, ao ser observado o número de dependentes, isto é, nenhum agricultor apresentou uma 
quantidade superior a cinco dependentes que residem sob o mesmo teto familiar. O número pode ser 
considerado como relativamente baixo, quando, culturalmente, as famílias rurais de outrora 
costumavam ter elevada prole. 

Quando se considera a renda anual obtida através das atividades agrícolas, 23% dos 
agricultores afirmam conseguir uma quantia de até R$ 1.000,00 por ano, o que totaliza um valor de, 
no máximo, R$ 83,33 ao mês. Enquanto isso, 44% relatam estar em um patamar de R$ 1.001,00 a 
R$ 2.000,00, obtendo uma quantia mensal máxima de R$ 166,66 por mês. Tal constatação revela-se 
deveras preocupante, visto que muitos veem na agricultura sua alternativa principal de renda. Neste 
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caso, os valores obtidos pela maioria, são mínimos e dificilmente podem ser capazes de suprir as 
despesas básicas de uma família. 

Ao reportar-se à área de estabelecimento rural dos agricultores, percebe-se que 68% 
enquadram-se como proprietários de uma área inferior ou igual a 10 hectares (ha), percentual 
semelhante aos 67% dos agricultores que recebem R$ 2.000,00 ou menos anualmente. Neste 
contexto, pode-se considerar uma relação direta entre o tamanho da área de estabelecimento e a 
renda anual auferida por cada agricultor. 
 
3.3 INFLUÊNCIA DO PAA NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS EM 2011 
 

Em relação ao PAA, pode-se evidenciar que o mesmo caracteriza-se como uma política 
pública estruturada que contribui para a segurança alimentar de uma parcela da população, que é 
atendida por instituições assistenciais que visam o fortalecimento da produção agrícola familiar em 
âmbito municipal. 

Na cidade de Pau dos Ferros/RN, objeto do estudo, observou-se que o PAA favorece 
três agentes sociais relevantes: os produtores rurais, as instituições assistenciais e a administração 
municipal/estadual. Sendo assim, quanto aos produtores rurais, o programa age como forma de 
garantir a comercialização direta de parte dos produtos agropecuários provenientes das atividades 
de cada agricultor beneficiado, e isso com preços mais atraentes do que os praticados pelos 
intermediários que atuam no município. Em relação às instituições assistenciais atuantes dentro 
deste processo, podem oferecer ao seu público uma alimentação diversificada e de maior qualidade, 
priorizando um estilo de vida saudável, até mesmo, viabilizando a prática de hábitos alimentares 
locais/regionais. Por último, aparece o favorecimento à administração municipal/estadual, que 
acaba reduzindo custos de manutenção, devido à aquisição de gêneros alimentícios produzidos na 
própria localidade.  

Plausível de relevância é o aspecto de diversificação produtiva dentro do PAA e a 
melhoria da qualidade de produção, que geralmente acaba indo até o comércio local, já que o 
programa não absorve toda a produtividade. Amparados pela garantia de preços e comercialização 
dos produtos, observa-se que há o interesse de muitos agricultores em ampliar a área cultivada ou 
diversificar os produtos cultivados em pequenas áreas. 

No que tange ao preço pago a cada produtor, verificou-se que existem vantagem pelo 
fato da eliminação da figura do atravessador dentro das transações comerciais, o que culmina em 
um preço mais justo por unidade vendida. Em relação à renda, o PAA configura-se como uma 
alternativa de comercialização garantida de pelo menos uma parte da produção, o que garante a 
ampliação da renda dos agricultores beneficiados, que, embora pouco expressiva, faz a diferença na 
composição do orçamento familiar. 

No entanto, apesar dos pontos positivos supracitados, existem fatores que denotam 
limitação no programa. Entre elas, o principal é o reduzido número de agricultores familiares que 
participam do PAA. Para tanto, alguns pontos merecem ser expostos: 

· O programa ainda encontra-se em fase de consolidação nacional, deste modo, por 
vezes as informações são divulgadas de modo precário e a divulgação é fragilizada; 

· Na esfera municipal há pouco conhecimento acerca do funcionamento do PAA; 
· Entre os agricultores, existe, ainda, o receio sobre a falta de continuidade do 

programa e a garantia do beneficiamento. 
 
CONCLUSÕES 

 
Com base no levantamento feito por meio desta pesquisa fica claro que o objetivo geral 

deste estudo foi atendido, isto é, “Identificar o impacto do PAA por meio do desenvolvimento local 
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econômico dos agricultores familiares do município de Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o 
Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar”. Embora, fica a certeza que por se tratar de um 
contexto dinâmico e complexo, diversas variáveis podem afetar, com o passar do tempo, a realidade 
do ambiente investigado.  

Contudo, ficou evidente que, o PAA assume um papel contributivo em diversos 
aspectos, como, principalmente: 

· Refletir economicamente e socialmente no ambiente ao qual está inserida, já que gera 
trabalho e renda à população local; 

· Estimular a diversificação produtiva, com o intuito de atender às necessidades familiares e o 
mercado local; 

· Viabilizar a segurança de comercialização e ampliação da renda, uma vez que há garantia de 
venda de parte do que é produzido pelos agricultores familiares beneficiados; 

Portanto, embora com limitações, pode-se constatar que o PAA contribui para a 
qualidade de vida dos agricultores familiares, bem como em seu desenvolvimento econômico na 
perspectiva da geração de renda e ampliação de novos nichos de mercados.  
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O PAPEL SÓCIO-EDUCATIVO DAS MÍDIAS NA CONTEMPORANEIDADE: um estudo 
sobre as relações entre televisão, a escola e a família. 

 

Maria Soberana de Paiva1; Jucieude de Lucena Evangelista2; Márcia de Oliveira Pinto3 

 

 

RESUMO: A televisão se configura como um agente formador e socializador em nossa sociedade, 
juntamente com as instituições legitimadas para tal, a família e a escola. Dessa forma, o principal 
objetivo desse trabalho é pesquisar e refletir sobre as relações de diálogo e rupturas estabelecidas 
entre os principais espaços de socialização e formação pedagógica de estudantes do ensino médio 
da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho da cidade de Mossoró-RN. Como metodologia 
utilizamos os procedimentos da pesquisa quantitativa, realizada através de questionários fechados, 
com a participação de quatorze famílias dos estudantes da escola Abel Coelho. Através dessa 
análise pudemos refletir sobre as relações estabelecidas entre a televisão, a escola e a família sobre 
a formação e socialização dos jovens pesquisados.  
 
PALAVRAS- CHAVE: Comunicação; Consumo televisivo; Escola; Família.  
 
INTRODUÇÃO 
  

Assistir televisão se tornou um hábito natural no cotidiano do brasileiro, principalmente para 
as crianças e jovens, que nascem e crescem com esse meio de comunicação inseridos em suas vidas, 
usufruindo de seus conteúdos de uma maneira quase que automática e natural, o que pode vir a 
interferir sobre a formação e desenvolvimento da personalidade desses jovens. Dessa maneira se faz 
necessário um estudo que aborde o papel formador e socializador que a televisão vem exercendo 
juntamente com as outras instituições socialmente legitimadas para isso: a família e a escola.  

Este trabalho representa a terceira fase do projeto de pesquisa intitulado A Televisão na 
Escola, iniciado em 2009-2010, em que tínhamos o objetivo principal de pesquisar o consumo de 
conteúdos televisivos entre professores do ensino médio de escolas públicas e privadas de Mossoró 
- RN, para entender como esses professores utilizavam a televisão e seus conteúdos como elemento 
de formação e de informação dentro da sala de aula. A segunda fase do projeto, que ocorreu durante 
o ano de 2010-2011, nos dedicamos a pesquisar o consumo da televisão entre os estudantes do 
ensino médio das mesmas escolas pesquisadas com os professores no ano anterior, a fim de 
conhecer o consumo de televisão dos estudantes e como eles percebem o uso da televisão no 
ambiente escolar por parte dos seus professores. Agora na última fase do projeto, buscamos 
entender como os pais percebem o papel da televisão na formação de seus filhos e sua relação com 
a educação escolar. A pesquisa foi aplicada com as famílias de estudantes do ensino médio da 
Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho, que participaram da pesquisa em 2010-2011. Entre os 
nossos objetivos estão: 

                                                            
1  Discente do curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, Campus Central, UERN.  
E-mail: soberanapaiva@gmail.com.     
2  Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. 
E-mail: jucieudelucena@hotmail.com.  
3  Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. 
E-mail: marciadeopinto@hotmail.com.  
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1. Analisar os resultados da pesquisa em relação aos resultados com projeto A televisão na 
Escola; 

2. Estudar as continuidades e rupturas entre a família a escola e a televisão como espaços de 
formação; 

3. Conhecer os hábitos de consumo cultural através da televisão das famílias pesquisadas; 
4. Conhecer os usos e apropriações dos meios de comunicação realizados pelos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A nossa pesquisa foi desenvolvida durante os meses de agosto de 2011 a julho de 2012, 
junto com famílias de estudantes do ensino médio da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho. A 
coleta de dados teve por base a pesquisa quantitativa, através da aplicação de questionários 
fechados, divididos em duas partes: a primeira traçava o perfil sócio-econômico das famílias 
pesquisadas, a segunda parte se direcionava aos hábitos de consumo televisivo das mesmas, bem 
como da percepção sobre a o papel da televisão na formação dos filhos e sua relação com a escola. 
A aplicação dos questionários foi realizada de forma impressa, entregues aos próprios estudantes 
pesquisados no ano anterior da pesquisa, para que os levassem para as suas respectivas famílias.  

A pesquisa de campo se realizou durante todo o mês de maio de 2012, quando foram feitas 
várias visitas à escola para o recolhimento dos questionários junto aos estudantes. Foram 
distribuídos 35 questionários entre os alunos do terceiro ano do ensino médio, deste, apenas 14 
retornam para nossa pesquisa. Entendemos que esse baixo retorno de questionários, pode apontar 
para a falta de diálogo e participação das próprias famílias dos estudantes com relação à escola. 
Acreditamos que os adolescentes tendem a buscar maior autonomia, separando a vida colegial da 
vida doméstica, dificultando o diálogo entre a escola e a família.  Dessa maneira, a pesquisa contou 
com a participação de quatorze famílias e os resultados obtidos foram devidamente reunidos e 
tabulados através do cálculo de porcentagem simples.      

Este terceiro ano da pesquisa fechou um ciclo envolvendo televisão, família e escola, 
visando compreender a atuação desses três espaços de socialização sobre a formação dos alunos do 
ensino médio. A análise se concretizou através do cruzamento dos dados das três pesquisas em 
questão, em que buscamos compreender a relação estabelecida entre os principais espaços de 
socialização e formação dos jovens estudantes pesquisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A presença dos chamados Meios de Comunicação de Massa na sociedade moderna tem 
ocasionado grandes mudanças nas formas de percepção dos indivíduos, que passaram a conhecer o 
mundo através de um simples click para ligar o aparelho de TV, tarefa difícil de se imaginar para os 
nossos antepassados.  

Assim a televisão vem ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, substituindo o 
tempo que antes se destinava a conversas com amigos, brincadeiras na rua, ou mesmo passeios pela 
cidade. É também através dela que a maioria da população brasileira se mantém informada, além de 
estabelecer uma relação familiar, tornando-a companheira diária durante os afazeres domésticos e 
conversas familiares.  
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Dessa forma, devemos entender a televisão como um agente socializador e de formação, 
independente das instituições legitimadas para tal, família e escola. Uma vez que transmite valores, 
padrões de comportamento e, por isso, pode influenciar diretamente sobre a construção do universo 
de saberes e visões de mundo de crianças e jovens. 

Dessa maneira, a família e a escola encontram-se assim em uma situação nova, dividem 
agora a função de agentes socializadores com um meio sedutor como a televisão. Porém, essa 
relação se torna complexa quando a escola e os professores tendem a subestimar todo o potencial 
socializador e formador da televisão, encarando-a como um instrumento exterior ao processo de 
educação formal, devido a antigos preconceitos, conforme nos mostra Gomez (2008), que aponta 
três estereótipos que são a base desses preconceitos: 1) A TV é encarada por alguns professores 
como inimiga da educação formal, pois transmite conteúdos nocivos para a educação dos jovens; 2) 
A TV é espaço do não-sério, com conteúdos que vão de encontro com matérias e assuntos 
pedagógicos; 3) Cabe exclusivamente à escola a função de educar.  

Nossos dados revelaram uma perspectiva diferente por parte alunos pesquisados, 83% dos 
88 alunos da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho afirmam que a utilização dos conteúdos 
televisivos em sala de aula podem ajudar no seu aprendizado, mesmo pensamento das famílias 
desses jovens pesquisados, pois 79% dos pais acham que a televisão e seus conteúdos podem ajudar 
seus filhos na escola, contra 65% dos professores que acham que os conteúdos televisivos tanto 
podem atrapalhar como ajudar, dependendo do tipo de conteúdo que os alunos possuem acesso em 
casa. Esse preconceito por parte dos professores em relação aos conteúdos da TV precisa ser 
vencido, conforme nos mostra Gomez:  

[...] frente a este conjunto de ideias, a recomendação é a de construir um juízo 
muito menos maniqueísta e muito mais integrado, menos visceral, que permita 
pesar os elementos positivos e negativos que oferecem os meios e atuar a partir daí; 
por exemplo, desenhando estratégias de intervenção para tomar as crianças mais 
autônomas e críticas frente a todas as mensagens nocivas dos MCM e, ao mesmo 
tempo, muito mais capazes de desfrutar e aproveitar os outros elementos positivos 
para seus próprios fins. (GOMEZ, 2008, p. 64). 

 Dessa maneira o professor, juntamente com a escola, deve estar preparado para atuarem 
como verdadeiros mediadores pedagógicos entre os estudantes e os conteúdos televisivos, 
considerando a relação intensa que os educandos mantêm com a televisão. Ela ocupa um espaço 
importante no cotidiano dos sujeitos pesquisados, 99% dos alunos afirmaram assistir televisão e, 
85% deles o faz todos os dias, fato que não deve ser ignorado pelos educadores formais. Através da 
TV e de outros meios de comunicação e diferentes linguagens, esses jovens obtém informações e 
conhecimentos que suprem melhor as suas expectativas, no que diz respeito ao envolvimento com a 
forma de transmissão, do que o texto impresso e o quadro negro.   

[...] o aprendizado das gerações atuais se realiza pela articulação dos ensinamentos 
das instituições tradicionais da educação [...] com os ensinamentos das mensagens, 
recursos e linguagens midiáticos. A educação contemporânea está vivendo um 
conjunto de transformações que influenciam a natureza de nossas relações pessoais 
e sensibilidade e, consequentemente, passam a condicionar as instituições que 
regulam nosso aprendizado, nossa formação cognitiva, afetiva, psicológica, 
portanto, nossas percepções sobre o mundo. (SETTON, 2010, p.24). 

  

Para Masetto (2000), a utilização das tecnologias no processo de ensino, tendo o professor 
como motivador da aprendizagem, constitui uma verdadeira ponte entre o aprendiz, o professor, e 
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novas formas de ensinar e de aprender. O diálogo com as tecnologias de comunicação se tornou um 
fator importante para se alcançar a eficiência e eficácia no processo educacional, uma vez 
constatado que as crianças costumam ficar mais horas em frente a TV do que na escola. Conforme 
completa Gomez (2008, p. 59-60): “As crianças passam mais horas em frente ao televisor do que 
em frente ao quadro-negro na aula e, quando concluem sua educação média básica, viram mais 
horas de TV que as horas em que estiveram na escola.” 

 A família por sua vez também deve participar desse processo de aprendizagem, uma vez que 
é através da observação e contato com os hábitos de consumo televisivo de seus pais e familiares, 
que a criança começa a desenvolver seus próprios hábitos de consumo de TV, que podem vir a se 
repetir na adolescência e se perpetuar na idade adulta. Além de considerarmos o fato de que é em 
casa que o jovem possui acesso ao aparelho televisivo, o que em muitos casos compartilha dessa 
recepção com sua família, como observamos em nossa pesquisa. Apuramos que, 77% dos pais 
pesquisados afirmaram assistir televisão junto com seus filhos no período noturno, fato importante, 
considerando que a maioria, 62% dos estudantes, afirmou possuir dois ou três aparelhos de TV em 
casa, o que possibilita também o acesso solitário por parte desses jovens ao aparelho televisivo, que 
cada vez mais pode estar presente no quarto do adolescente.  

Porém, quando indagados aos pais se eles estão preocupados com o tipo de conteúdo que 
seus filhos assistem na TV quando eles não estão por perto, 50%, afirmou se preocupar, porém nem 
sempre dispõem de tempo necessário para conversar sobre o que seus filhos assistem em sua 
ausência, já outra parcela dos pais, 21%, afirmaram sempre se preocupar com a qualidade dos 
conteúdos que seus filhos assistem na TV e, que por isso sempre procuram encontrar tempo para 
acompanhá-los em frente a televisão, também 21%, dos pais que afirmam não se preocupar com o 
tipo de conteúdo que seus filhos assistem na TV quando eles não estão por perto, uma vez que seus 
filhos já são bem crescidos e não necessitam mais desse tipo de orientação. Diante disso levantamos 
a questão: como a escola poder mediar à relação entre os educando e a televisão quando a própria 
família não participa desse processo? A família não pode abster-se de seu papel formador, nem a 
escola deve assumir para si a exclusividade desse papel. A família e a escola realizam mediações 
diferentes no processo de formação de crianças e jovens, transmitem valores e saberes diferentes, 
que por vezes podem até ser conflitantes, mas são complementares.  

Todos os pais pesquisados (100%) concordam que a televisão pode influenciar sobre a 
formação de seus filhos, pois transmite visões de mundo e estilos de vida que os jovens podem 
adotar e tomar para si, fato que pode ser observado inclusive na escolha de canal e conteúdo 
televisivo, que pode revelar a personalidade e gosto pessoal de seus filhos, conforme nos mostra 
Gomez:  

O processo de recepção televisiva começa antes de ligar a televisão e não se 
conclui uma vez que se tenha desligado a TV, ou mesmo quando o telespectador se 
afasta da tela. O impulso para ver TV, a seleção de canal e/ou programa televisivo 
não são atos isolados de uma maneira aprendida de ver TV ou de um modo 
específico e rotineiro de passar o tempo livre, mas sim justamente são 
manifestações de uma maneira de ser telespectador. (GOMEZ, 2008, p. 67).  

 

Entendemos assim que a família deve atuar também como mediadora desse processo, 
estimulando a reflexão dos conteúdos televisivos que seus filhos usufruem em casa, em vez de 
simplesmente proibir, ao impedir o acesso, o que em muitos casos, só aguça a curiosidade e a 
motivação desses jovens por esses conteúdos.  
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 Esses momentos de reflexão e crítica aos conteúdos exibidos podem acontecer inclusive no 
próprio momento de recepção, em que os pais podem estar presentes, já que constatamos que 46% 
dos pais pesquisados afirmaram assistir com seus filhos a programas de entretenimento, como a 
filmes, novelas e programas de auditório. Esse tipo de programação é o mais apreciado pelos 
adolescentes. Nossos dados mostram que 57% dos adolescentes assistem apenas programas de 
entretenimento, como filmes, novelas, etc. O que pode estar diretamente relacionado ao tipo de 
acesso aos conteúdos que esses jovens e sua família possuem, já que 48% dos estudantes afirmaram 
possuir em sua residência apenas TV aberta com antena parabólica, 29% dispõem apenas de TV 
aberta sem antena parabólica e somente 4% dos alunos pesquisados informou possuir acesso a TV 
por assinatura via satélite em casa. A relação entre as preferências e o tipo de acesso ao sinal de 
televisão pode ser justificada porque, a maioria dos adolescentes assiste as emissoras de sinal aberto 
e os conteúdos de maior preferência entre eles são o que predominam no entretenimento oferecido 
por essas emissoras.  

 Podemos observar assim que o momento oportuno para a reflexão existe, em que os pais 
estão com seus filhos no momento da recepção, compartilhando os mesmos conteúdos televisivos, 
dessa forma, cabe a esses pais estimular uma recepção mais reflexiva, uma vez que a maioria deles, 
86%, concordaram que a televisão pode influenciar sobre a formação de seus filhos em sociedade. 
Essa influencia pode se ocorrer de maneira tanto positiva quanto negativa, pois depende do tipo de 
conteúdo que se tem acesso e da importância que se dá a ele.  

É momento de refletir sobre o papel pedagógico e muitas vezes ideológico das 
mídias. Para o bem ou para o mal, elas estão presentes em nossas vidas de forma 
cada vez mais precoce e cada vez mais forte. Não é possível fechar os olhos para 
essa realidade. É preciso, pois, estarmos preparados para a compreensão e análise 
desse fenômeno que diz respeito a todos nós. (SETTON, 2010, p.10). 

Em relação aos horários dedicados à televisão, 54% dos pais afirmaram passar de uma a três 
horas por dia em frente a TV, 31% afirmou gastar de três a quatro horas, enquanto 15% dos pais 
afirmou passar mais de cinco horas em frente a TV. Já em relação aos seus filhos, 36% afirmou 
passar de uma a duas horas em frente a TV, 27% disse gastar de três a quatro horas com TV e 20% 
afirmou que passa seis horas ou mais em frente a televisão. O que nos mostra que a televisão ocupa 
um espaço importante no cotidiano tanto dos pais quanto dos filhos, podendo substituir outras 
atividades de lazer.  

Ao considerarmos o uso da televisão como principal meio de informação, 50% dos pais 
informaram que utilizam sim a TV como principal meio de informação, enquanto os outros 50% 
informaram que também usam a televisão como meio de informação, mas utilizam inclusive outros 
meios para se manterem informados. Considerando os professores, 47% deles informaram que a TV 
é o seu principal meio de informação, mas também usam outros meios de complemento para se 
informarem, contra 53% deles, que usam a TV como fonte de informação, porém ela não é o 
principal veículo utilizado para tal. Esse dados são importantes, se considerarmos que a televisão é 
utilizada como meio de informação por pessoas responsáveis por transmitir conhecimentos e 
informações, ou seja, pela formação de outros sujeitos.  

 

CONCLUSÃO 

 Dados levantados por nossa pesquisa durante os três anos de projeto, revelam que a televisão 
está presente tanto na escola, através de conversas paralelas entre os alunos e professores, como em 
casa, onde sua presença se mostrou bastante atuante e forte, ocupando o lugar do diálogo e 
momentos de lazer entre a família. 
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 Pudemos evidenciar também todo o potencial da televisão, tanto como agente formador de 
opinião, como de agente socializador, promovendo o acesso a culturas diferentes e distantes da 
nossa, assim como fortalecendo padrões de comportamento e valores em nossa sociedade. Porém, 
ficou evidente também, que a escola tende a subestimar esse potencial, reduzindo-o a um 
instrumento exterior ao processo de ensino. Fato que pode estar relacionado com a dificuldade 
assumida pelos próprios professores de relacionar os conteúdos televisivos com os conteúdos 
pedagógicos, o que faz com que muitas vezes esses sejam deixados para fora do ambiente 
educacional. Entendemos que essa dificuldade decorre da própria formação docente, pois os 
educadores em geral não estão preparados para lidar com os meios de comunicação, ou, quando 
estão, essa preparação se realiza predominantemente em função do uso instrumental desses meios. 
Seria necessário então, uma verdadeira formação midiática destinada aos docentes, para que esses 
possam entender seu papel como mediadores pedagógicos na relação entre a televisão e seus alunos, 
promovendo assim uma recepção crítica, dentro e fora da escola.  

A família por sua vez, ainda não entendeu o seu papel também como mediadora, deixando 
muitas vezes, como pudemos observar em nossos dados, essa função para a escola. A televisão 
ainda é vista pelos familiares como um meio de informação e entretenimento, em que se recebe seus 
conteúdos sem nenhum tipo de reflexão ou questionamento, fato que é transmitido para seus filhos. 
Mesmo que todos os pais pesquisados concordem que a TV pode influenciar sobre a formação e 
desenvolvimento dos seus filhos, que despendem cada vez mais horas em frente à telinha, sem 
nenhum tipo de orientação, não detectamos durante a nossa pesquisa, nenhuma forma de interesse 
concreta, por parte dos pais, de mediar essa relação, o que revela mais uma vez, que a relação das 
famílias com a TV é apenas de lazer e entretenimento, deixando para a escola a responsabilidade de 
lidar com esse meio de comunicação sedutor na educação de seus filhos. De nossa parte, 
acreditamos que não é papel exclusivo da escola mediar essa relação, pelo contrário, a família não 
pode abster de sua responsabilidade como instância formadora, pois é em casa que se inicia o 
processo de recepção, o que pode vim a interferir sobre a formação e personalidade de seus filhos.      

 Acreditamos que a televisão é um espaço da educação não-formal, destinada a socialização, 
produção e reprodução de valores e comportamentos em sociedade, assim como a família e a escola 
e, por isso não deve ser reduzida a um instrumento de lazer ou de informação, seja pela família, seja 
pela escola.  

 

AGRADECIMENTOS 

 Ao departamento de Comunicação Social da UERN. A UERN pelo suporte financeiro e ao 
CNPq pela parceria e apoio durante a realização de todo o projeto. Também a Escola Estadual Prof. 
Abel Coelho por ter acreditado em nosso projeto, aos jovens estudantes, professores e pais que 
participaram dessa pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
 
FAUSTO NETO, Antonio. Ensinando à televisão. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2001. 

Anais do VIII SIC 826

ISBN 978-85-7621-051-1



GOMEZ, Guillermo Orozco. Professores e meios de comunicação: desafios, estereótipos. 
Comunicação & Educação. Brasil, v. 3, n. 10, 2008. Disponível em: 
<http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/article/view/4368/4078> . Acesso em 
03 mai. 2010. 

MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORRAN, José Manuel; 
MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São 
Paulo: Papirus, 2000. 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. Televisão. São Paulo: Scipione, 1994. 
 
PAIVA, M. Soberana de; LUCENA, Jucieude de Evangelista; PINTO, Márcia de Oliveira. A 
Televisão na Escola: um Estudo Sobre o Consumo e a Mediação da Televisão na Escola por parte 
dos Professores do Ensino Médio. In: VI Salão de Iniciação Científica da UERN, 2010, p. 76. 
Mossoró-RN. Disponível em: <http://www.uern.br/sic/arquivos/VI_SIC.pdf >. Acesso em: 21 jun. 
2011.  
 
SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2010. 

Anais do VIII SIC 827

ISBN 978-85-7621-051-1

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/article/view/4368/4078
http://www.uern.br/sic/arquivos/VI_SIC.pdf


O QUE QUEREM AS MULHERES? SAÚDE SEXUAL E DIREITOS 
REPRODUTIVOS EM MOSSORÓ. 

 
Maria Zenaide Santiago Valério1 
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Janaiky Pereira de Almeida 3 

 
 
RESUMO: Analisar as demandas das mulheres na área de saúde sexual e direitos 
reprodutivos em Mossoró-RN foi o interesse maior do estudo em destaque que constou 
de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo com a aplicação de um 
questionário sociodemográfico, além de questões acerca do acesso e qualidade dos 
serviços de saúde, em particular, a saúde reprodutiva e aos direitos sexuais 
compreendidos na totalidade dos direitos sociais em contexto de neoliberalismo. 
Referenciamo-nos nas categorias de relações sociais de gênero, patriarcado, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos. As reflexões apontaram que as ações se limitam ao 
acompanhamento de gravidez, parto e puerpério. Em relação à inserção no mercado de 
trabalho houve o mesmo percentual entre as que estão no mercado formal e informal. 
No entanto, em relação à renda a maioria ganha até um salário mínimo e são 
responsáveis pelo provimento do lar, além da responsabilidade com os afazeres 
domésticos. Existe uma reclamação sobre a demora em conseguir atendimento 
especializado e com relação ao tempo de espera para a realização de exames. As 
participantes expressaram a vontade de viver em igualdade com os homens no mundo 
do trabalho e viver sem violência. A atenção a saúde sexual e reprodutiva em Mossoró 
não desenvolve ações conforme as exigências do  marco legal dos direitos sexuais e 
reprodutivos, fato que contribui com o processo de distanciamento dos agentes 
institucionais de saúde com o cotidiano das mulheres e com suas demandas de acesso a 
saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos no município.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Condição social das mulheres; direitos sexuais; direitos 
reprodutivos 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

A problemática da saúde, de forma geral, vem sendo pautada na sociedade, 
em pelo menos duas perspectivas com interesses contraditórios. Por um lado estão 
aqueles que buscam lucros a partir da venda dos serviços, no processo de privatização4, 
e por outro a maioria da população que reivindica os princípios de universalidade e 
gratuidade da saúde como responsabilidade do estado em seus diferentes níveis de 
complexidade5. 

                                                            
1 Discente do curso de Serviço Social do Campus Central, UERN. Email: naidemuvuca@hotmail.com 
2 Doutora em Serviço Social, docente do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus 
Central, UERN. Email: telmagurgel@uern.com.  
3 Mestre em Serviço Social. Pesquisadora do Grupo de Estudos sobre as relações sociais de gênero e feminismo- 
GEF- UERN. Email: janaiky22@gmail.com 
4 Estamos nos referindo aqui tanto aos serviços privados, quanto principalmente as Fundações Privadas de 
interesse público que vêm ampliando seus lucros no gerenciamento dos serviços de saúde.  
5 Ver Bravo (2006) 
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Neste processo de reivindicação por tais serviços, as mulheres se destacam 
como protagonistas da luta pelo direito a uma saúde integral que as contemple em suas 
diferentes fases da vida. “Surgido nos anos 70, o movimento de mulheres pela saúde 
apresenta um alto nível de organização e de articulação” 6, somando-se ao Movimento 
de Reforma Sanitária. Um marco nessa luta foi a realização do 1° Encontro Nacional de 
Saúde da Mulher, em 1984, resultando na elaboração do primeiro documento público — 
a Carta de Itapecerica — com as reivindicações das mulheres para a saúde. Nesse 
mesmo ano, o Ministério da Saúde implementou o Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher  (PAISM) , transformando-se posteriormente na Politica Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da mulher (PNAISM)7.  

Para além da saúde como direito social o movimento feminista assumiu o 
tema dos direitos sexuais e reprodutivos no questionamento ao modelo sexual 
dominante da heterossexualidade compulsória, a criminalização do aborto, a 
inoperância do programa de planejamento familiar, a violência sexual e os modelos de 
atenção à saúde que fragmentam as mulheres, em pontos de adoecimento.  

A permanência de tais demandas na agenda feminista evidencia o paradoxo 
entre o comprometimento formal dos governos com o movimento e nas diversas 
conferências mundiais, que abordaram o tema dos direitos sexuais e reprodutivos e as 
poucas iniciativas implementadas com relação à melhoria na condição de saúde das 
mulheres.   

       Por outro lado, não podemos desconsiderar que tais ações se inserem no 
contexto de precarização dos serviços e redução dos direitos impostos pela ordem 
neoliberal.  

       Assim, dando continuidade aos estudos do GEF em torno das políticas 
públicas para as mulheres no RN, realizamos a pesquisa com o interesse maior de 
analisar a condição social e demandas das mulheres na área de saúde sexual e direitos 
reprodutivos em Mossoró-RN, com o enfoque na percepção das mulheres acerca de sua 
condição de sujeito de direitos. 

      Para expor as indicações da pesquisa8 organizamos esse texto iniciando com 
o debate sobre a condição socioeconômica das participantes da pesquisa, com o 
destaque para a divisão sexual do trabalho. Em seguida, analisamos as demandas de 
acesso e de ações específicas na área da saúde sexual e reprodutiva em Mossoró ao 
mesmo tempo em que, situaremos a realidade local como rebatimento da conjuntura 
neoliberal de focalização e precarização das políticas sociais. Por fim, apresentaremos a 
percepção das participantes acerca das relações de gênero e nossas principais 
conclusões da pesquisa. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

      A pesquisa como atividade de investigação assume uma dinamicidade que 
acompanha o movimento do objeto em questão. Assim, mesmo que se tenha um 
planejamento como ponto de partida muitas vezes as etapas previstas são diluídas, 
superadas ou até mesmo desconsideradas em função do fenômeno e da relação 
                                                            
6 Coletivo Feminista Sexualidade e saúde – www.mulheres.org.br 
7 Idem. 
8 Apesar da riqueza analítica dos dados apresentados neste artigo, queremos destacar que não contemplam 
a totalidade de questões que a pesquisa nos possibilitou refletir em torno do acesso e qualidade dos 
serviços de atenção a saúde sexual e reprodutiva em Mossoró.  
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estabelecida entre o interesse imediato da pesquisa e a realidade dialeticamente 
organizada.  

Assim, nosso estudo inicialmente envolveria a condição social e as 
demandas das mulheres na área da saúde sexual e direitos reprodutivos no Estado do 
Rio Grande do Norte, no decorrer da investigação decidimos nos centralizar na cidade 
de Mossoró. Tal decisão metodológica foi motivada pela conjuntura de greve na rede 
pública municipal de saúde em Natal e na Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, instituição de ensino a qual toda a equipe da pesquisa está vinculada9. 

A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2011 a julho de 2012. De 
início realizamos leituras10 de produções teóricas sobre políticas públicas, relações 
sociais de gênero, direitos sexuais e reprodutivos num movimento reflexivo de 
aproximação das categorias analíticas, conceitos e historicidade do fenômeno em 
estudo. Assim, o grupo se debruçou sobre indicações ideo-políticas da trajetória da luta 
feminista pelos direitos sexuais e reprodutivos e pelas políticas públicas de saúde 
compreendendo-a numa relação de totalidade e contradição no exercício metodológico 
de apreensão dos significados, valores, projetos políticos e ideológicos dos fenômenos e 
dos sujeitos para além da imediaticidade (MINAYO, 1994). Além destas leituras nos 
interessamos pelas referências em torno do processo de construção do conhecimento na 
pesquisa social.  

Antes da etapa de imersão direta no campo, realizamos uma pesquisa 
documental no site do Ministério da Saúde com o objetivo de mapear o marco legal dos 
direitos sexuais e saúde reprodutiva em nosso país. Com a sistematização destes dados, 
partimos para a aplicação do pré-teste e em seguida, fechamos o instrumento de campo 
e escolhemos nove bairros em Mossoró com maior densidade habitacional para o 
trabalho de campo.  

Entrevistamos 27 mulheres entre 15 e 70 anos. Nas primeiras entrevistas 
percebemos que seria melhor procurarmos as informantes diretamente nas suas 
residências, observando a proximidade com a Unidade Básica de Saúde (UBS) visitada, 
pois avaliamos que nas unidades da saúde não tivemos a privacidade exigida no 
momento do contato direto e nem o tempo necessário para realização de todo o 
questionário uma vez que as mulheres estavam aguardando consultas (HEILBORN, 
2006).  

      O roteiro da entrevista foi construído com quatro itens além do perfil 
sociodemográfico nos quais focalizamos as condições de acesso aos serviços de saúde, 
sobre a especificidade do atendimento saúde sexual e reprodutiva para finalizarmos com 
a percepção da concepção das informantes acerca das relações sociais de gênero.  

A observação nas unidades foram feitas em momentos posteriores nos quais 
identificamos o material educativo e de informação que estavam disponível para os(as) 
usuários(as), bem como as condições de acesso a unidade de saúde. 

Após a etapa de campo, construímos um quadro de análise com a 
sistematização das informações adquiridas nos diversos momentos de imersão e 
aproximação com o universo da pesquisa. Em relação reflexiva com as categorias 
previamente definidas no projeto, além daquelas que surgiram no momento da 
sistematização. 

Vale lembrar que tanto no pré-teste como na realização das entrevistas as 
participantes foram convidadas a responderem de forma voluntária, assinando o Termo 
                                                            
9Na oportunidade também refletimos que como esta pesquisa também foi contemplada com um convênio 
com o CNPQ com término previsto para março de 2013, poderíamos deixar a conclusão da parte relativa 
à Natal para o próximo período, sem prejuízo para o objetivo inicial da investigação. 
10 Ver referências. 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No qual nos comprometemos a manter o 
anonimato das informantes que serão apesentadas neste texto sem identificação11. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Quando nos referimos ao marco legal da saúde sexual e reprodutiva no 
Brasil, importa destacarmos que embora tenham ocorrido avanços nas definições 
conceituais e na garantia legal de direitos nesta área. A política de atenção à saúde da 
mulher não vem contemplando a demanda latente de ações numa perspectiva de 
integralidade, tanto pela ausência e precarização dos serviços, de forma ampla, quanto 
pelo direcionamento institucional que tem privilegiado um enfoque para a fase 
reprodutiva com centralidade para a maternidade. 

A materialização dos direitos previstos nestes marcos, historicamente 
construídos pela força política do feminismo, encontra-se bastante defasada se 
comparamos a prescrição legal com a realidade concreta que segundo Villela e 
Monteiro (2005) é evidente em todos os recantos em especial naqueles mais distantes 
dos grandes centros urbanos. 

Segundo os estudos do GEF-UERN em Mossoró este fenômeno é visível 
quando nos referimos ao acesso das políticas sociais em geral. Na singularidade da 
saúde sexual e reprodutiva, objeto em questão, iniciamos a pesquisa nos aproximando 
do perfil sociodemográfico das mulheres apontando suas condições de trabalho, 
escolaridade, responsabilidades com o provimento da família, entre outras questões. 

Das mulheres entrevistadas a predominância em relação ao estado conjugal 
é de casadas ou em relacionamento estável, embora também apresente um número 
significativo de mulheres solteiras, sendo dez do total. Correlacionando este dado à 
procura por serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) observamos que a 
predominância de mulheres casadas ou em relacionamento estável coincide com a busca 
pela realização de “exame preventivo”, realização de pré-natal e para adquirir pílulas 
anticoncepcionais. 

Tais dados articulados a faixa etária que predominou na entrevista – entre 
31 a 40 anos – nos leva a observar a ausência de jovens e pessoas idosas nas UBSs, o 
que reforça a análise de que mesmo a política se autodenomine com integralidade, 
prevalece o atendimento direcionado para a maternidade. Sobre este tema todas as 
mulheres informaram que nas UBSs há a realização do exame de pré-natal. Também 
observamos que nas Unidades de saúde não há cartazes ou qualquer outro informativo 
direcionado para a particularidade da saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens ou 
idosas. Com isso compreendemos o distanciamento dessas faixas etárias do cotidiano 
das UBSs. 

No que se refere ao grau de escolaridade das mulheres entrevistadas 48,13% 
delas não chegaram a concluir o ensino médio. Embora não seja a maioria, é um número 
significativo, uma vez que a escolaridade interfere diretamente nas condições e acesso 
ao mercado de trabalho. Sobre este último elemento 33,33% das mulheres trabalha de 
maneira informal, como autônoma. No campo desta pesquisa a mesma porcentagem 
trabalha com carteira assinada o que difere da realidade nacional na qual a maioria das 
mulheres se encontra no mercado de trabalho informal. 

A maioria das entrevistadas (59, 26%) tem renda de até um salário mínimo 
fato que demostra a precarização da força de trabalho feminina, historicamente 

                                                            
11 As identificações numéricas estão disponíveis nos arquivos da pesquisa. 
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determinada pelos princípios de hierarquia e segregação que demarcam a divisão sexual 
de trabalho. (ÁVILA, 2009).  Soma-se ainda o fato de que estas mesmas mulheres são 
as responsáveis pelo provimento do lar apontando a situação de pauperização 
vivenciada pelas mesmas. Na pesquisa, 70,37% das entrevistadas não recebem 
quaisquer benefícios sociais e apenas duas delas recebem renda oriunda do Programa 
Bolsa Família. 

Quando nos referimos a divisão de trabalho no interior do lar 85,19% das 
mulheres é quem assume tais atividades, mesmo trabalhando fora de casa, confirmando 
a situação vivenciada pela maioria das mulheres no Brasil de dupla jornada de trabalho.  

No acesso a saúde 62,96% das mulheres utilizam apenas o serviço de saúde 
pública e 22,22% utilizam serviços públicos e privados. As que utilizam os dois 
serviços, no geral procuram o serviço privado para realização de exames mais 
especializados em função da demora em realiza-los e depois para receber os resultados. 
Em Mossoró, por exemplo, existem apenas 07 equipamentos mamógrafos12, o que 
demonstra a falta de investimento para ampliação do acesso e da qualidade dos serviços 
gerando a demora reclamada pelas informantes.  

Ainda sobre o acesso a saúde perguntarmos na entrevista se as mulheres 
considerando os serviços de saúde que utilizam se sentiam contempladas com o direito a 
saúde, conforme previsto na Constituição Federal. A maior parte delas afirmou que não, 
pela ausência ou número reduzido de serviços. Mesmo as que afirmaram que se sentiam 
atendidas frisaram que muitas vezes esse atendimento era precário, como podemos 
confirmar nas falas abaixo: 

 
Não, porque às vezes as fichas são poucas e ficávamos sem 
atendimento. 
 
Garante sim, mas vale lembrar que de forma bastante precária. 
 

De acordo com dados do IBGE13 em 2009, Mossoró possuía um total de 115 
estabelecimentos de saúde, deste total, apenas 47 são estabelecimentos públicos sendo 
04 estaduais e 43 municipais para atender uma população de 259.815 habitantes. Além 
do número reduzido de estabelecimentos o fato da maioria não ser público, aponta para 
um acelerado processo de privatização da saúde, tendência que se fortalece sob os 
ideários do neoliberalismo, na qual ocorre a redução acelerada dos direitos sociais, 
mediante o sucateamento dos serviços e a precarização das relações de trabalho. 
(SOARES,2003). 

No campo dos direitos sexuais na especificidade das consultas ginecológica 
as principais dificuldades apontadas foi o número reduzido de fichas e de profissionais 
de medicina. Apontou-se também como desafio o horário de funcionamento das 
unidades em virtude da falta de tempo das mulheres para utilizar os serviços.  

        Em relação ao processo da consulta ginecológica, perguntamos se as 
mulheres se sentiam esclarecidas sobre suas dúvidas no momento de realização da 
consulta. Embora a maioria delas tenha apontado que sim, algumas relatam a ausência 
deste esclarecimento pela questão do tempo que é reservado a cada consulta pela 
dinâmica das UBSs. 

 

                                                            
12 Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010 
13 Idem. 
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Não. Porque não dá tempo nem de a gente falar. A gente quer falar 
mais não pode, porque é só dois minutos e tal. Mal olha pra cara da 
gente. 
 
Às vezes, quando eu pergunto embora tenha médico que não gosta 
quando eu pergunto. 
 

       Esse dado nos interessou principalmente porque nas diretrizes da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) encontramos a 
preocupação com uma maior interação entre as mulheres e os profissionais da área de 
saúde, em particular, no momento do acolhimento e realização da consulta ginecológica 
que deve se preocupar em garantir conforto, confiança e acessibilidade a todas as 
informações necessárias. 

       Quando indagamos sobre que mudanças promoveriam no âmbito do 
atendimento nas consultas ginecológicas, a maior parte das mudanças estão ligadas a 
melhorias nas estruturas de instalações, ampliação no número de atendimentos e no 
tempo dedicado as consultas. 

 
Eu facilitaria o acesso. Não só em relação às mulheres, mas para todas 
as pessoas. 
 
Aumentaria o tempo de consulta e melhoraria o atendimento, pois há 
diferença no mesmo profissional entre consultório e serviço público. 

 
A solução encontrada pelas informantes vai de encontro com o processo de 

redução do direito a saúde pública, gratuita, universal e de qualidade que vem se 
desenvolvendo a passos largos, na realidade do desmonte do Sistema Único de Saúde 
em nível global (BRAVO, 2006). Sendo que não podemos esquecer que a precarização 
dos serviços públicos é o primeiro passo para justificar o processo de terceirização a 
partir de convênios com as Organizações da Sociedade Civil. 

No campo dos direitos reprodutivos em relação a contraceptivos ofertados 
nas UBSs a maioria das mulheres (81, 48%) apontou que conheciam a oferta do 
preservativo masculino e da pílula anticoncepcional, seguido da oferta de 
anticoncepcional injetável apontado por 74,07% das mulheres. Grande parte das 
mulheres desconhecia se a UBS que frequentava, dispunha da pílula do dia seguinte.  

Segundo pesquisas anteriores existe uma resistências dos(as) profissionais 
em divulgar o método, em função de seu caráter abortivo. Tal objeção muitas vezes é 
explicada pela vinculação com alguma crença de cunho religioso14. o que nos leva a 
reflexão em relação à ausência de laicidade do Estado, assunto que consideramos 
importante apontar, mas que não dará para ser aprofundado neste artigo. 

De forma geral os desafios enfrentados pelas mulheres no atendimento a 
saúde se interligam as dificuldades vivenciadas pelas mesmas nos diferentes espaços da 
sociedade, dado a condição de desigualdade em que se encontram em decorrência das 
relações patriarcais de gênero. Sobre este ponto perguntamos a elas o que mudariam 
                                                            
14 Referimo-nos a pesquisa realizada pelo GEF-NEM e Coletivo Leila Diniz, em Mossoró e Natal, sobre a 
influência dos dogmas religiosos seguidos pelos profissionais de saúde e a garantia do atendimento laico e 
dentro dos parâmetros dos direitos sexuais e reprodutivos, nas unidades de saúde e centros de referência 
da saúde sexual e reprodutiva no RN, em 2006-2008. 
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para que a vida de todas as mulheres melhorasse. As respostas no geral desenvolveram a 
seguinte tendência: 

 
Melhor condição de vida e de salário. 
 
Liberdade de igualdade sem preconceito e todos os aspectos da vida, 
seja elas pessoal, profissional e sentimental. 
 
Hoje em dia tem muita violência com as pobres da mulher. Se eu 
puder isso não existia. Em Mossoró tem muita violência. 
 

As respostas demostram de forma clara uma reação a situação de 
desigualdade que as mulheres vivenciam na sociedade e a percepção de que tal condição 
social de mulher impõe limites e desafios cotidianos em todos os campos da vida: 
saúde, educação, emprego, etc. 

 
CONCLUSÕES 
 
       Os dados demonstraram o processo acentuado de precarização e ausência de 
serviços públicos que atendam a demanda das mulheres na área da atenção a saúde 
sexual e reprodutiva em Mossoró. Podemos destacar como elementos deste quadro o 
reduzido número de serviços e profissionais, acarretando filas, demora no agendamento 
de consultas, na realização de exames e na aquisição de medicamentos.  

      Evidenciamos também que as UBS, no que se refere ao atendimento 
especializado à mulher tem centralidade na mulher-mãe priorizando a saúde reprodutiva 
em detrimento da oferta de serviço que contemple a mulher de forma integral, 
interligando também o atendimento à saúde sexual. 

      Em uma análise geral sobre a condição de vidas destas mulheres foi possível 
conhecer os desafios que vivenciam em decorrência das condições de trabalho, renda e 
das responsabilidades com os afazeres domésticos, mesmo quando exercem atividade 
remunerada fora de casa.  

     Igualmente reconhecemos o alerta destas mulheres sobre as situações de 
violência que acarretam a negação de muitos direitos das mulheres, principalmente o de 
viver uma vida com igualdade e liberdade. 
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PARA DECIFRAR A ESFINGE:  CONSIDERAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) A 

PARTIR DAS VISÕES E PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES E GESTORA DO 
PROGRAMA EM MOSSORÓ-RN. 

 

Hiago Trindade de Lira Silva1  Maria Ivonete Soares Coelho2 

 

RESUMO: o texto que ora apresentamos, objetiva problematizar e evidenciar os resultados da 
pesquisa que estivemos realizando entre 2011/2012, a qual buscou avaliar a efetividade do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em Mossoró-RN, a partir das visões e percepções dos 
usuários, bem como dos coordenadores e gestora, sendo estes últimos sujeitos os que iremos nos 
debruçar para materializar e sistematizar nosso artigo. A metodologia empregada, foi a utilização de 
entrevistas semi-estruturadas, contendo as perguntas e reflexões que nos permitiram congregar os 
elementos para entender como os coordenadores e gestora avaliavam o programa. Assim, os resultados 
e discussões se materializaram a partir da análise crítica e rigorosa dessas entrevistas, e, também a 
partir delas, podemos pensar os limites e possibilidades que cercam a realização do PETI. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Sociais. Avaliação de políticas públicas. Avaliação de efetividade. 
Efetivações. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Toda pesquisa se estrutura a partir de indagações e inquietações por parte dos sujeitos que 
pretendem realizá-la. Dessa maneira, elas expressam uma forma que os pesquisadores têm para buscar, 
na totalidade da vida social, as respostas para os fenômenos que se mostram para nós, ocultos e 
imprecisos ou, noutras palavras: apresentam-se como verdadeiras esfinges, que escondem sua essência 
e características mais íntimas. A nossa pesquisa, certamente, não foge a esta regra, e por isso, 
representa, do ponto de vista científico uma esfinge recheada de informações, cuja aproximação nos 
habilita a fazer uma leitura mais precisa da realidade que nos propomos a desvelar quando a iniciamos.  

Nestes termos, a execução da pesquisa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI): uma avaliação da efetividade no município de Mossoró-RN  expressou, de nossa parte, um 
interesse em entender as particularidades e nuances de como o trabalho infantil, que é uma 
problemática que sempre fez-se presente na história da humanidade e que continua, na 

                                                 
1 Estudante de graduação do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Voluntário da pesquisa 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma avaliação da efetividade no município de Mossoró-RN. E-mail: 
hiagolira@hotmail.com 
 
2 Professora do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Campus Central Mossoró/RN. ivonetesoares@uern.br 
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contemporaneidade, existindo com as peculiaridades e singularidades desse tempo histórico, tem 
ganhado atenção por parte da atuação do Estado, através das políticas sociais/públicas, especificamente 
por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o qual está diretamente ligado a 
política de Assistência Social. 

O motivo e interesse pelo estudo, dá-se pela importância e relevância que tem nosso 
problema, haja vista que, no cenário contemporâneo, a Assistência Social tem tomado feições, 
materializadas na seletivização, focalização, dentre outras características que estão sendo responsáveis, 
muitas vezes, por ocultar as possibilidades de relacioná-la ao desenvolvimento da sociedade, através 
dos sujeitos que fazem usufruto da mesma3 o que ocorre, segundo Coelho, quando pensamos “[...] as 
políticas/ações de assistência social como parte [desse] desenvolvimento,e o desenvolvimento enquanto 
melhoria na qualidade de vida das pessoas”(2008, p. 62). 

Nesse sentido, nossa investigação teve por objetivo identificar que efeitos e impactos, no 
sentido da expansão das capacidades e liberdades, a inserção das crianças do município de Mossoró no 
Programa em apreço tem acarretado em suas vidas, a partir das visões e percepções dos usuários (mães 
dos petianos), coordenadores e gestores do referido programa. Ressalva-se que, para entendermos se 
essas efetivações (SEN, 2000) na vida dos usuários aconteciam, ou não, tomamos por base os seguintes 
indicadores a) Renda e Acesso a bens e serviços; b) Inserção comunitária; c) Mobilidade sócio-
espacial; d) Acesso as demais Políticas Públicas que, para nós, expressam dimensões importantes para 
o desenvolvimento do gênero humano. 

Voltando-se para a particularidade deste texto, que pretende se desenvolver a partir do 
resultado dos dados coletados juntos aos(as) coordenadores(as)  e gestora do PETI, pretendemos trazer 
à tona reflexões a partir dos sujeitos que estão, de uma forma ou de outra, executando o programa no 
município de Mossoró. Nesse sentido, faz-se mister alertarmos aos(as) leitores(as) que tal texto 
resguarda em sí apenas uma parte das descobertas que emergiram de nossa esfinge4. 

Destarte, ao longo do texto que se segue, pretendemos clarificar os(as) leitores(as) acerca 
do caminho que trilhamos, bem como as formas e meios que utilizamos para decifrar parte da esfinge 
que nos acompanhou no processo de desenvolvimento da pesquisa, particularmente, a que se refere aos 
junto aos sujeitos que trabalham com a operacionalização do programa indicando, também, os 
resultados e revelações a que chegamos, quando a deciframos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para conseguir decifrar nossa esfinge, foi preciso traçar, primeiramente, um caminho que 
nos permitisse chegar até ela. Nesse sentido, fizemos um esforço, para avaliar que materiais, métodos e 
técnicas eram mais adequados para nos guiar na construção dessa rota que nos auxiliaria a entender a 
totalidade dos fatos pesquisados.  

Nesse sentido, nos apropriamos da pesquisa qualitativa e, por isso, nosso caminho começa a 
se construir através de uma revisão bibliográfica, que nos favoreceu a aproximação com as discussões e 
                                                 
3 É preciso indicar, nesta parte, que nossa concepção da política de Assistência Social, não converge para enquadrá-la como redenção ou 
solução de todas as vulnerabilidades sociais presentes na sociedade. Tão somente, é preciso visualizar, também, a “assistência social em 
suas dimensões de natureza econômica, política e ideológica e cultural, tendo como base ontológica a necessidade do sistema capitalista 
reproduzir as desigualdades sociais e o controle social sobre as classes subalternas e, contraditoriamente o desenvolvimento das condições 
concretas de contestação e superação dessa realidade histórica, postas pelas contradições e antagonismos do movimento das classes 
sociais, que ensejam a luta da classe trabalhadora na perspectiva da emancipação humana” (MARANHÃO, 2004, p. 16). 
4 A análise mais aprofundada  dos dados, em suas múltiplas dimensões, pode ser encontrada no relatório geral da pesquisa. 
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reflexões de autores importantes para entendermos o universo teórico que rondava nosso objeto de 
estudo. Assim, pudemos avançar e aprofundar algumas concepções acerca das categorias que 
embasaram o nosso trabalho, como por exemplo, o conceito de efetivações, formulado por Amarthya 
Sen, que as caracteriza como “[...] conquistas que são valorizadas pelos indivíduos e sociedade, que 
vão desde as  mais elementares como alimentar-se até as mais complexas como desenvolver auto-
estima ou não envergonhar-se ao se apresentar em público (SEN, 1993,p.315). Além deste conceito, 
passeamos pelas temáticas da avaliação de políticas públicas, políticas sociais, trabalho infantil, dentre 
outras as quais foram, do mesmo modo, imprescindíveis para materializar esse caminho. 

Ainda no que concerne a este processo de reflexões e capacitação da equipe, nos 
aproximamos da técnica de investigação que utilizaríamos para colher os dados com os usuários do 
programa, a saber: os grupos de foco. Trata-se de uma técnica de baixo custo, realizada com um grupo 
entre 4 e 12 pessoas, escolhidas de maneira aleatória, e que privilegia a fala dos sujeitos participantes. 
Vale destacar, aqui, que por meio desta técnica, as falas não aparecem isoladas e sim, inseridas num 
contexto de um debate mais amplo, o que pode nos permitir, através dos consensos, dissensos e 
reflexões, visualizar as diversas formas e conceitos que os sujeitos pesquisados possuem acerca de 
determinado objeto o qual, nosso caso, direcionou-se para o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil. 

Nesse sentido, para que pudemos perceber, através dos grupos de foco, as efetivações na 
vida dos usuários, montamos um conjunto de questões que utilizamos para direcionar o debate dos(as) 
participantes, as quais encontram-se resumidas abaixo em forma de quadro: 

 
Quadro 1 – Questões-chave para realização de grupos focais com os usuários dos PETI’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir deste quadro de perguntas, podemos detectar junto aos usuários suas apreensões 
sobre o PETI, as quais nos serviram de subsídio, consequentemente, para avaliar os indícios que 
apontavam para a efetividade do programa, ou não. Além disso, também preenchemos uma ficha de 
dados com cada participante as quais, depois de apuradas, nos forneceu um panorama geral do perfil 
sócio-econômico dos usuários do referido programa. 

Fez parte também do conjunto de materiais e métodos, a pesquisa documental. Através 
dela, realizamos um levantamento dos trabalhos de conclusão de curso e relatórios de apreensão da 
realidade presentes na Faculdade de Serviço Social (FASSO), que circulavam em torno da área 

Questão norteadora 
1: A inserção no 

PETI 

Questão norteadora 2:  
A vivência no PETI 

Questão norteadora 3:  
A avaliação do PETI 

. Como conheceu o 
Programa. 
. Como acessou/se 
inseriu. 
. Por que se interessou 
pelo Programa. 
. Como era a vida antes 
do PETI 

. O que o PETI 
proporcionou em termos de 
renda, mobilidade sócio 
espacial, acesso a outras 
políticas publicas e 
participação comunitária.  
. o que faz no PETI que 
considera mais significativo 
para sua vida. 

. O PETI contribuiu em sua 
vida? em que?Exemplos. 
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temática da criança e do adolescente, haja vista que as mesmas poderiam nos fornecer informações 
importantes para atingir um dos objetivos da pesquisa, mais precisamente o que pretendia “Mapear o 
processo histórico e de operacionalização do PETI em Mossoró”. Como resultado desse processo, 
tivemos a construção de um e-book intitulado: Serviço Social e Criança e Adolescente: a produção do 
conhecimento da FASSO (1990-2011) que conteve, além de um catálogo dos resumos das 
monografias, um conjunto de artigos de estudantes, professores, assistentes sociais e técnica 
administrativa da referida Faculdade. E esse foi mais um passo no caminho que nos levaria a nossa 
esfinge! 

Já no que concerne ao processo de apreensão da visão dos coordenadores e gestora, que é o 
objeto sobre o qual estamos nos debruçando neste texto, nos utilizamos de entrevistas semi-
estruturadas, ou seja, aquelas que são “[...] normalmente especificadas, mas o entrevistador está livre 
para ir além das respostas de uma maneira que pareça prejudicial para as metas de padronização e 
confiabilidade” (MAY, 2004, p. 148). Destarte, traçamos um roteiro específico para os coordenadores 
dos núcleos de PETI e outro para a gestora municipal do referido programa, pois entendemos que 
existiam especificidades no âmbito da gestão a nível de Mossoró que precisavam ser consideradas em 
nosso roteiro, como por exemplo, o processo de monitoramento e avaliação e os desafios à nível de 
gestão. 

Nessa perspectiva o quadro sistematiza as questões apresentadas a coordenadores de núcleo 
e gestora municipal 

 
Quadro 2 – Roteiro de entrevistas 

 
Entrevista para coordenadores dos PETI’s Entrevista para gestora municipal do PETI 
1) Como você define o PETI? 1) Como você define o PETI? 
2) Quais os objetivos do PETI, e dentre eles, qual 
o mais importante? 

2) Historicize a trajetória do PETI em Mossoró 

3)Conhece/utiliza que documentos para 
desenvolver suas atividades? 

3) Como se deu sua inserção na Gestão do 
programa? 

4) Considera que o PETI tem atingido seus 
objetivos em Mossoró? Como? 

4) O PETI tem conseguido atingir seus objetivos 
em Mossoró? 

5) Identifica efeitos/impactos na vida de seus 
usuários? De que forma? 

5) Quais os desafios enfrentados, a nível de 
Gestão? 

6) Destaque as principais ações realizadas pelo 
PETI em Mossoró e em seu núcleo. 

6) Quais as perspectivas para o programa em 
Mossoró? 

 
 

Estando munidos de um gravador de voz, indagamos os sujeitos entrevistados e coletamos 
o material para análise que iremos expor na sessão seguinte. Faz-se mister destacar que foi de suma 
importância, para a pesquisa, ter incorporado ao conjunto de indivíduos entrevistados, os 
coordenadores e gestores, na medida em que, para além de termos uma visão de como estão sendo 
conduzidos os núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Mossoró, do ponto de vista 
da gestão e organização, o material coletado nos permitiu confrontar as falas, e avaliar concepções 
diferentes entre gestor/usuário o que, certamente, dotará o nosso texto de maior precisão científica.   

Outro elemento que não podemos deixar de citar, foram as anotações que fizemos em 
nossos cadernos de campo, na medida em que serviram para nos avivar de fatos e acontecimentos que 
havíamos esquecido, fazendo com que os resultados da pesquisa estivessem bem detalhados. 

Anais do VIII SIC 839

ISBN 978-85-7621-051-1



Destarte, foram estes os materiais e métodos que contribuíram, cada qual com sua 
particularidade, para construirmos o caminho que nos deixou face a face com nossa esfinge, cujos 
segredos estão decifrados na sessão que se segue! 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Chegamos ao fim desse processo de investigação, e conseguimos desvelar muitos dos 
segredos contidos em nossa esfinge. Portanto, esta sessão tenta trazer, nos limites do texto, os 
resultados e discussões de nossa pesquisa. 

A partir das falas dos entrevistados foi possível apreender que os coordenadores dos 
núcleos visualizam o PETI como um programa de extrema relevância para as famílias e, também, para 
as crianças e adolescentes. Especificamente no que se refere às famílias, as falas convergem para 
indicar que: 

 

“[...] o PETI é uma unidade é, de combate ao trabalho, de erradicação ao trabalho 
infantil, pra retirar crianças e adolescentes da situação de risco né? É, 
consequentemente as famílias também nos estados de vulnerabilidade (Entrevista ao 
autor em: 04 de Jun. 2012). 

“[...] se a mãe procura o PETI é por que precisa da ajuda, precisa que a criança seja 
acompanhada pela assistência, né?” (Entrevista ao autor em: 05 de Jun. 2012). 

Assim, temos a concepção de que é preciso trabalhar os sujeitos em seu conjunto, e não de 
maneira isolada. Afinal, como sabemos as famílias, juntamente com o Estado e sociedade, são 
responsáveis pelas crianças e adolescentes e, por isso mesmo, são fundamentais para o processo de 
(re)afirmação da cidadania desse segmento populacional. 

Interessante notar, ainda dando prossecução à análise dessas falas, que na exposição de uma 
das coordenadoras entrevistadas, a utilização do termo “ajuda” nos remete, em certa medida, a idéia de 
filantropia; ou seja, perde-se, com isso, a noção do direito que as famílias tem ao serviço de Assistência 
Social. Talvez isso se explique pelo fato de estes coordenadores não terem sua formação profissional 
voltada para essa área5, sendo inseridos para coordenar o programa a partir de indicações políticas. 

No que se refere as crianças, ressaltam a importância das atividades que o programa 
oferece, as quais são fundamentais para proporcionar uma infância mais saudável a esses sujeitos: 

 
 

“[...] nós temos no Programa PETI as atividades lúdicas, nós trabalhamos com a arte, a 
cultura, com esporte, reforço escolar, o acompanhamento social, as ações 
sociopedagógicas, a recreação, educação ambiental” (Entrevista ao autor em: 04 de 
Jun. 2012). 

 

                                                 
5 Todos os coordenadores tiveram formação em Educação Física, exceto a do PETI Barrocas, que se graduou em geografia. 
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“ [...] é ofertar esse serviço de convivência, as ações educativas que são oferecidas nos 
núcleos de qualidade, né?, que são as ações de reforço escolar, dança esporte lazer, 
cultura, alimentação, é... inclusão ou encaminhamento pra os serviços da rede sócio-
assistencial e/ou diversas políticas públicas [...]” (Entrevista ao autor em: 06 de Jun. 
2012). 

Nesse sentido, é possível inferir que por intermédio das atividades desenvolvidas no âmbito 
do PETI, temos a realização de ações que contribuem para “[...] o desenvolvimento integral de crianças 
e adolescentes, oportunizando o acesso à escola formal, saúde, alimentação, esporte, lazer, cultura, 
profissionalização, bem como a convivência familiar e comunitária” (MDS, 2012). 

As entrevistas entendem, da mesma forma, que o programa está contribuindo para 
materializar e garantir diversos direitos das crianças e dos adolescentes no município de Mossoró-RN, 
através da atuação junto as crianças e adolescentes que se encontram em situação trabalho precoce, 
portanto, impróprio a sua condição peculiar de desenvolvimento. Isso tem acontecido, muitas vezes, 
através dos dispositivos legais que dão procedimentos para o trato com as crianças e adolescentes, 
como por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Senão, vejamos: 

 

“Nós usamos o ECA” (Entrevista ao autor em: 05 de Jun. 2012). 

“Assim, embasamento teórico a gente tem o ECA né?, que é o Estatuto da Criança e do 
Adolescente [...] a gente procura, a gente tem esse estatuto, além dos panfletozinhos 
que têm informações sobre o PETI, outros panfletos que têm informações sobre 
direito” (Entrevista ao autor em: 04 de Jun. 2012). 

 

 Assim, ao nos informarem que estão se aproximando das direções contidas no ECA, bem 
como nas outras legislações e documentos, as coordenadoras do programa assumem uma postura de 
defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes ao mesmo tempo em que expõe a 
importância do PETI para evitar que os referidos sujeitos passem a estar submissos, entre outras coisas, 
o “trabalho perigoso, insalubre ou penoso”, bem como aqueles realizados “em locais prejudiciais à sua 
formação e ao seu desenvolvimento  físico, psíquico, moral e social” (BRASIL,1990). 

O reforço escolar à que os usuários tem acesso, quando inseridos no programa, também foi 
um aspecto ressaltado, tanto na fala dos coordenadores, quanto na fala da gestora, no que se refere a 
sua importância para a garantia de direitos e aprofundamento da cidadania destes indivíduos. Os 
sujeitos entrevistados também atestam que, através do PETI, as crianças tem conseguido melhorar seu 
rendimento escolar, como podemos notar através das seguintes falas: 
 

“[...] eu acho que nós estamos atingindo a parte do letramento... tem criança aqui que já 
foi alfabetizada aqui... por que tem criança que chega aqui... eu não seu como é que 
uma criança passa de um ano pra outro sem acompanhar... e nós estamos conseguindo 
atingir esse objetivo aqui: alfabetizar essas crianças!” (Entrevista ao autor em: 05 de 
Jun. 2012). 
 
“[...] e outra coisa, o processo educacional ele é... o processo de cidadania é um 
processo educacional né porque a gente sabe que pra que o cidadão consiga atingir 
realmente a sua cidadania como sujeito de direitos, como pessoa que está ali tendo o 
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seu direito garantido, ele precisa passar por um processo educativo. (Entrevista ao 
autor em: 04 de Jun. 2012). 
 
“[...] na realidade, o PETI, é... como um programa de extrema relevância, né? 
importância pra a inserção e reinserção da criança, não só na.. na vida como 
comunidade, mas também na vida escolar...” (Entrevista ao autor em: 06 de Jun. 2012) 

 

Quando se consegue atingir os objetivos do PETI que, diga-se de passagem, não findam 
nesse processo educacional, pois englobam outros fatores, dentre eles a convivência familiar e o acesso 
à bens e serviços que enriqueçam suas vidas, criam-se as condições favoráveis para que as crianças e 
adolescentes, possam vivenciar essa fase específica e individual de sua vida. 

Outro aspecto que não podemos deixar de ressaltar, é o auxílio financeiro que as famílias 
recebem. Segundo a gestora do programa em Mossoró-RN, este é um incentivo para que as famílias se 
empenhem em impedir que a criança e/ou adolescente tenha seus direitos violados através da inserção e 
realização do trabalho precoce, pois, a situação de vulnerabilidade social e pobreza à que estas se 
encontram, acabam muitas vezes, sendo determinantes para tal prática. Em suas palavras:  
 

“a transferência de renda não deixa de ser um ponto muito importante do programa, 
por que a gente sabe que o público alvo é a família em situação de pobreza e de 
pobreza extrema [...] eu digo muito: a criança não trabalha porque quer, é por uma 
necessidade... né? uma necessidade que muitas vezes não é provida por quem é 
responsável por ela, e ela precisa da sobrevivência, então ela vai mesmo...” (Entrevista 
ao autor em: 06 de Jun. 2012). 

 

Assim, a inserção da criança no programa permite que ela e sua família tenham acesso, 
ainda que minimamente, a bens e serviços o que, por sua vez, nos permite afirmar que está ocorrendo, 
em determinada escala, a expansão de suas capacidades e liberdades por intermédio de sua inserção na  
política de Assistência Social e particularmente no PETI. 

 

CONCLUSÕES 

“Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso)”. 
(Exupéry) 

 
Os Coordenadores e gestora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atestam  

importância ao mesmo, na medida em que passam a existir ações articuladas e direcionadas para as 
famílias e, também, para as crianças e adolescentes que estão inseridas no programa. Destacando-se, 
para estes primeiros, o benefício que recebem através da transferência de renda e, para estes últimos, as 
atividades que realizam, com ênfase para o reforço escolar que, de acordo com a avaliação dos 
coordenadores e gestora, tem impactado positivamente na vida desses sujeitos.  

A partir dessas análises, podemos perceber que o PETI Mossoró-RN, tem conseguido trazer 
contribuições para os usuários do programa as quais, por sua vez, tem permitido e proporcionado, em 
certo nível, efetivações em suas vidas. Noutras palavras, esses sujeitos tem conseguido ampliar suas 
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capacidades e liberdades, do ponto de vista, por exemplo, da renda e acesso a bens e serviços. inserção 
comunitária e do acesso as demais políticas públicas. 

Contudo, apesar disso, não podemos negar que ainda existem muitos desafios a serem 
enfrentados na esfera da Assistência Social e, particularmente, no âmbito do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil. Dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), por exemplo, indicam 
que, já em 2012, 820 mil crianças, em cerca de 3,5 mil municípios de nosso país foram afastadas as 
situação de trabalho infantil, através do Programa aqui em apreço. Contudo, dados de amostra feita em 
1995, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que existiam 3 milhões e 600 
mil crianças vivenciando, precocemente, relações de trabalho. A análise dos números apresentados nos 
mostra que, num lapso temporal de 17 anos, a quantidade de crianças afastadas do mundo do trabalho 
foi bastante reduzida, e indica, por conseguinte, que a maioria está sendo, de uma forma ou de outra, 
vítima de negligência por parte dos sujeitos e instituições que deveriam estar zelando pela garantia de 
seus direitos. 

Este fato nos expõe a necessidade viva de realização de novos estudos e pesquisas para 
entender mais a fundo esta problemática que assola a sociedade. Nesse sentido, pensamos na 
necessidade de sugerir nova pesquisa, que pretenda avaliar quais as potencialidades e dificuldades que 
a Assistência Social vem enfrentando para prevenir e erradicar o trabalho infantil no município de 
Mossoró-RN. 
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PERFIL, MOTIVAÇÕES E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS QUE REALIZAM O 
TURISMO PARA OBSEVAÇÃO DE GOLFINHOS ROTADORES  

EM FERNANDO DE NORONHA 
 

Adriana Israel de Almeida Pereira¹, Flávio José de Lima Silva² 
 
 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar as motivações dos turistas para 
realizarem a atividade de observação de golfinhos em Fernando de Noronha; a satisfação, em 
relação ao passeio de barco para tal finalidade no que se refere a qualidade dos serviços oferecidos e 
infra-estrutura disponível; e a percepção quanto à importância das normas de controle da atividade. 
Para atingir tais objetivos, adotou-se como procedimento metodológico uma pesquisa descritiva de 
abordagem quali-quantitativa utilizando-se de fontes primárias e secundárias.  A coleta de dados foi 
realizada no período de 24 a 30 de abril de 2012 em uma amostra de 53 turistas que visitavam o 
arquipélago, durante o regresso do passeio de barco e/ou no porto. Os dados foram analisados por 
meio de estatística descritiva, com elaboração de planilhas e gráficos. Os resultados mostraram que 
o passeio de barco obteve uma boa avaliação, mas a maioria dos entrevistados procurava o passeio 
primeiramente com finalidade de contemplar as belezas naturais, e posteriormente, para observar os 
cetáceos. Dos turistas abordados, 96% tiveram suas expectativas alcançadas. Quanto à atividade 
turística vivenciada, foi observado que a maioria ficou satisfeita com o transporte, segurança, 
informações passadas pelos guias e infra-estrutura disponível. 68% dos entrevistados conheciam as 
normas e regulamentos do Parque. Apenas quatro pessoas acharam que tiveram limitações no 
aproveitamento do passeio devido as normas. O turismo de Observação de golfinhos é uma 
importante opção para o visitante em Fernando de Noronha e os turistas priorizam o contato com o 
meio ambiente quando embarcam no passeio em torno da ilha. Muitos turistas que visitam o 
arquipélago não conhecem as normas e regulamentos, mas a maioria compreende a importância 
destas para a preservação e conservação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Turistas. Fernando de Noronha. Golfinhos.  
 
INTRODUÇÃO 
 
 Localizado a 345 km de Natal-RN, Brasil, o arquipélago de Fernando de Noronha é 
composto por uma ilha principal e 17 ilhas secundárias, totalizando uma área de 26 km² e maiores 
distancias de 10 km por 2,0 a 3,3 km de largura. A ilha principal, com 17,6 km², forma duas faces: a 
noroeste, que é denominada de mar de dentro e fica protegida dos ventos predominantes; e do lado 
oposto há o chamado mar de fora, sendo este voltado para o mar aberto, mais agitado com 
penhascos e maiorias das praias rochosas (SILVA Jr., 2010). 
 Fernando de Noronha é o topo emerso de uma cadeia de montanhas submarinas de origem 
vulcânica entre o meio do oceano e o Brasil, sendo este composto por recifes de corais e com uma 
elevada biodiversidade marinha, que chama a atenção de pesquisadores e turistas (LINSKER, 
2003). 
  A principal estratégia proposta para a conservação e uso sustentável dos recifes coralíneos é 
a criação de áreas protegidas marinhas, por meio das quais a biodiversidade marinha é conservada e 
utilizada sustentavelmente, mediante um suporte científico. A nível mundial o termo MPA's é 
largamente utilizado, no contexto brasileiro o termo utilizado é Unidade de Conservação (UC). 
  Fernando de Noronha possui duas unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental 
(APA), que é uma UC de Uso Sustentável e que permite a ocupação humana para moradia, 
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agropecuária e pesca, com normas de conservação, e compreende cerca de 50% da ilha principal; e 
o Parque Nacional Marinho, UC de Proteção Integral, que permite a realização de pesquisas 
cientificas, educação ambiental e turismo e garante a boa qualidade de vida dos ilhéus e visitantes, 
compreendendo os outros 50% da ilha principal e as ilhas secundárias. (SILVA Jr., 2010).  

É neste ambiente que são encontrados os golfinhos rotadores, que são cetáceos de pequeno 
porte, que quando adultos podem medir de 177 a 208 centímetros, e pesar de 66 a 75 kg. Esses 
cetáceos são encontrados em águas oceânicas tropicais e subtropicais em ambos os hemisférios, e, 
em 95% dos dias do ano, grupos de 2 a dois mil indivíduos, com média de 315, entram na Baía dos 
golfinhos (SILVA Jr., 2010).  

Estes animais possuem formas distintas de comunicação com combinações visuais, táteis, 
químico-sensoriais e acústicos, sendo este último o mais utilizado. Além disso, realizam atividades 
aéreas, podendo executar saltos com até 3 metros de altura. Alguns exemplos são a batida de calda, 
batida de cabeça, caída, rotação e salto.  

Estes animais costumam passar horas do dia descansando em baías ou lagoas internas de 
atóis perto de águas profundas; e ao escurecer, eles se deslocam para o alto mar com a finalidade de 
se alimentar. O turismo ocorre nestes momentos essenciais à vida dos cetáceos, o que torna o 
encontro mais garantido. Porém, essa atividade pode trazer conseqüências danosas, como mudanças 
comportamentais causadas pela presença de embarcações (SANTOS Jr. et al, 2006; FILLA e 
MONTEIRO-FILHO, 2009, SILVA Jr., 2010). 

Surge assim a necessidade de se planejar a atividade turística com a finalidade de conservar 
o meio ambiente promovendo um desenvolvimento turístico sustentável (OMT, 1997). A 
Organização Mundial do Turismo (OMT) define desenvolvimento turístico sustentável como aquele 
que atende às necessidades dos turistas atuais e das regiões receptoras e ao mesmo tempo protege e 
fomenta as oportunidades para o turismo futuro (OMT, 1997). Para que isso ocorra é necessário 
conhecer os aspectos sociais, econômicos e ambientais do destino. 

 O presente estudo teve como objetivos a) descrever as motivações dos turistas que realizam 
as atividades de observação dos golfinhos em Fernando de Noronha; b); verificar a satisfação dos 
turistas ao realizarem o passeio de barco, no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos e 
infra-estrutura disponível; e c) identificar as percepções sobre a importância das normas de controle 
das atividades de observação dos golfinhos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado no Arquipélago de Fernando de Noronha, no período de 24 a 30 de 
abril de 2012 em uma amostra de 53 turistas que visitavam o arquipélago. Os dados foram coletados 
durante o regresso do passeio de barco e/ou no desembarque dos turistas no Porto de Santo 
Antônio-FN.  

Foram aplicados questionários contendo treze questões acerca do foco de estudo, mesclando 
questões abertas e fechadas. O questionário era entregue ao turista, juntamente com uma prancheta 
e uma caneta, e este respondia sempre na presença dos pesquisadores.  

Com os dados obtidos foram procedidas análises descritivas, com elaboração de tabelas de 
frequências e gráficos. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de 
abordagem quali-quantitativa utilizando-se de fontes primárias e secundárias de dados.  
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Quanto ao perfil socioeconômico, dos 53 turistas entrevistados após a realização do passeio 
de barco, 40% eram do sexo Masculino e 60% do sexo feminino. Entre os entrevistados, a profissão 
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de médico foi a que obteve maior número de registros, com 11%, seguido de Administrador com 
9%, Bancário e professor, com 8%, e aposentado, Comerciante, economista e esteticista com 6%. 
Os demais possuíam porcentagem inferior a 5%. 

Em relação a origem dos entrevistados, 26% eram do Rio de Janeiro, seguido de São Paulo 
com 17%, Minas Gerais com 15%, e Pernambuco com 7%. Treze por cento dos turistas que 
responderam ao questionário, não informaram sua origem, e todos os demais estados juntos somam 
22% (Figura 1) Neste gráfico é nítido que a região sudeste foi a principal emissora dos 
entrevistados. 

 

 
Figure 1 – Freqüência relativa da origem dos turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de abril de 

2012   
 

Quanto ao nível de escolaridade, foi observado que a maioria dos entrevistados (77%) havia 
finalizado cursos superiores ou pós-graduações, enquanto 15% haviam concluído o ensino médio e 
8% estava cursando o ensino superior. Assim, pode-se percebe um alto nível de escolaridade. 

A renda familiar que mais prevaleceu dentre os entrevistados foi a superior a 5 salários 
mínimos (76%), seguida da renda mensal de 3 a 5 salários (13%), e 9% dos entrevistados não 
informaram (Figura 2). Foi possível perceber que a maioria dos turistas que aceitaram responder os 
questionários possuía uma renda familiar elevada, confirmando que Fernando de Noronha é um 
destino turístico visitado por pessoas com poder aquisitivo elevado. Essa condição deve-se 
possivelmente aos valores de passagens, hospedagem e alimentação praticados no local, que em 
geral são altos. Por outro lado, foi possível observar que  2% dos entrevistados recebiam menos de 
1 salário mínimo, mostrando que o destino já possui opções de acesso para parte da população com 
poder aquisitivo menor. 
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Figura 2 - Freqüência relativa da renda familiar dos turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de 

abril de 2012 

 Quanto as motivações, verificou-se que 89% dos entrevistados estavam realizando o passeio 
para observar golfinhos no Arquipélago de Fernando de Noronha pela primeira vez. Destes, 21% 
realizou o passeio com a única finalidade de observar golfinhos, enquanto 79% responderam que 
foram impulsionados por outros motivos, alem deste. (Figura 3 e 4). 

 

                   
Figura 3 - Freqüência relativa quanto ao passeio dos               Figura 4 - frequencia relativa a finalidade do passeio 
turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE,              realizado pelos turistas em Fernando de Noronha- PE, 

           entre 24 a 30 de abril de 2012, se é a primeira                          entre 24 a 30 de abril de 2012, se era para 
           vez que o realiza                                                                           observar os golfinhos 
 

 
Figura 5 - Freqüência relativa quanto ao passeio dos  turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, 
  entre 24 a 30 de abril de 2012, se já havia realizado Turismo de observação de cetáceos antes . 
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Entre os turistas que responderam os questionários 45% já haviam realizado passeio para 
observação de cetáceos em outros locais, enquanto 55% estavam fazendo tal vivencia também pela 
primeira vez (Figura 5). 70% dos turistas acharam o passeio de barco ótimo, e 26% o consideraram 
bom. Foi observado também, que ninguém respondeu negativamente ao passeio, e a opção ruim não 
foi marcada por nenhum dos turistas. 

Dentre as motivações que levaram os turistas a realizar o passeio de barco, 45% 
responderam que foram as belezas naturais, 25% pelos golfinhos, 15% por indicação ou por estar 
incluído no pacote turístico, e 15% não informaram. (Figura 6) 

  

 
Figure 6 – Freqüência relativa a motivação dos turistas entrevistados para realização do passeio de barco no Arquipélago de 

Fernando de Noronha - PE 
 

 
Figure 7 – Freqüência relativa a expectativa dos turistas entrevistados após o passeio de barco para observar golfinhos em 

Fernando de Noronha - PE 
 

A expectativa antes do passeio também tinha foco no contato com o meio ambiente, sendo 
esta eleita como a principal, seguida da vontade de ver os golfinhos. (Figura 7). Destes, 96% 
responderam que as expectativas foram alcançadas. 

No quesito satisfação, os dados se apresentaram bastante semelhantes, tendo uma variação 
maior no quesito infra-estrutura (Figura 9). Como pode ser observado nas Figuras 8, 10 e 11, quanto 
ao transporte, segurança e informações passadas pelos guias, nenhum turista optou pela opção 
“Péssimo”, estando esta presente apenas na Figura 9. 
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Figura 8 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas                   Figura 9 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas 
entrevistados no que se refere ao transporte utilizado                  entrevistados no que se refere a Infra-estrutura turística            
em FN – PE                                                                                                em Fernando de Noronha - PE 

                       
Figura 10 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas               Figura 11 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas 
entrevistados no que se refere a segurança no Arquipélago        entrevistados no que se refere as informações passadas de 
Fernando de Noronha - PE                                pelos guias durante o passeio de barco em FN – PE 
 

Quanto a percepção dos turistas diante das normas e regulamentos do Parque Nacional de 
Fernando de Noronha, foi constatado que 68%dos entrevistados conheciam as normas e 
regulamentos do Parque, enquanto 32% não, porém, muitos tinham consciência da sua importância 
para preservação do local. E apenas quatro pessoas acharam que tiveram limitações no 
aproveitamento do passeio por conta destas (figura 12). 
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Figura 12 - Freqüência relativa da percepção quanto ao conhecimento das normas e regulamentos do Arquipélago pelos 

turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de abril de 2012 

CONCLUSÃO 
 

O perfil socioeconômico dos turistas que realizaram os passeios de barco constituiu-se 
predominantemente de profissionais liberais, oriundos de estados do sudeste do Brasil, formação 
escolar de nível superior e renda familiar superior a 5 salários mínimos. 

As principais motivações dos turistas ao realizarem o passeio de barco foi conhecer as 
belezas naturais do arquipélago e observar os golfinhos. 

Os turistas expressaram ter alcançado as expectativas ao realizaram o passeio de barco. 
Embora não conheçam as normas e regulamentos do parque, a maioria dos turistas afirmou 

segui-las durante a visita as áreas do Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental de Fernando de 
Noronha.  

Os passeios de barco e as outras formas para observação dos golfinhos constituem um 
importante meio para informação de turistas e moradores, assim como para a conservação do 
golfinhos e do ambiente natural em Fernando de Noronha.  
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 
NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN 

 

Frederico da Silva Jales1; Rosa Maria Rodrigues Lopes2 
 

 

RESUMO: A pesquisa apresentada objetiva encaminhar uma discussão relevante no universo 
acadêmico sobre os desafios e perspectivas do planejamento turístico e tem como objeto de estudo, 
o município de Mossoró. Assim, avaliou-se o contexto de inserção da atividade turística e seu 
processo de ocupação do espaço, considerando as ações que fazem referência ao planejamento da 
atividade turística. Assim, tomou-se por base, a leitura das obras como: Barreto (2005), Cruz (2005) 
e Dias (2008), que estudam aspectos relacionados ao planejamento e à organização do turismo e às 
transformações provocadas pelo turismo nos espaços onde a atividade se efetiva e onde a mesma 
exerce algum tipo de influência. Dessa forma, encaminhou-se uma análise dos desafios do 
planejamento do turismo no município de Mossoró, partindo do princípio de que esse planejamento 
deve ter como pressuposto a superação da ideia meramente economicista, fato constatado na 
realidade que compõe a gestão pública do turismo no município de Mossoró, se caracterizando, 
assim, como principal desafio e que exerce relevante influência sobre as demais fragilidades 
identificadas. Assim, conclui-se que a cidade de Mossoró possui fragilidades variadas no que se 
refere ao planejamento público do turismo, tanto no que diz respeito à qualificação profissional e 
atuação dos profissionais existentes que trabalham na área, como à falta de iniciativa do poder 
público no que se refere à criação/elaboração de projetos que assegurem e deem suporte aos 
equipamentos turísticos já existentes, a inserção da comunidade nos processos decisórios e ações 
gerais que possam dar indicativos de um planejamento em bases sustentáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Gestão municipal; Mossoró; Planejamento; Turismo. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Os estudos acerca do planejamento e da gestão do turismo, em nível público, 

começaram a se tornar expressivos há duas décadas. Contudo, muitos desses estudos têm se 
restringido à caracterização, historicização e análise das políticas públicas do turismo, o que 
evidencia a necessidade de se discutir a situação estrutural dos responsáveis por essas práticas de 
planejamento e gestão do turismo, tanto em âmbito público, como em âmbito privado. É, portanto, 
nesta perspectiva que o presente estudo foi encaminhado. 

O turismo é uma atividade que vem crescendo de forma acelerada, principalmente no 
período posterior à Segunda Guerra Mundial, propiciando assim mudanças sociais, culturais, 
econômica, ambientais e políticas nos espaços apropriados pela atividade. No entanto, esse 
crescimento tem se processado, na maioria das vezes, de forma desordenada, ocasionando diversos 
impactos na sociedade, isso tem ocorrido devido à ausência de um planejamento coerente com 
propósitos sustentáveis para a atividade.  

O planejamento deve ser pensado de forma preventiva, pois, na maioria dos casos a 
atividade turística chega se apropriando do espaço e somente depois de verificados os efeitos 
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negativos da mesma é que são pensadas pelo poder público, ações amenizadoras desses impactos 
negativos. Nesse sentido, as práticas relacionadas ao planejamento e à gestão têm se dado de forma 
corretiva, o que amplia o tempo e os investimentos financeiros necessários. Nesse contexto, as 
principais ações são direcionadas à regulamentação e organização do espaço urbano, captação de 
investimentos no que se referem aos equipamentos turísticos e combate aos impactos negativos que 
surgem ou se agravam com o desenvolvimento acelerado da atividade. 

Para combater tais impactos é necessário um planejamento que vise, sobretudo, pensar 
de forma sistemática como será trabalhada a utilização do espaço, além de elaborar formas que 
visem minimizar impactos que foram/são causados com a instalação da atividade turística. Contudo, 
Lopes (2011, p. 259) evidência que “o estabelecimento de políticas para o setor só emerge de 
situações expressas pela importância econômica da atividade ou quando os efeitos negativos 
comprometem a comercialização dos produtos turísticos”. 

Nesse contexto, é imprescindível que o poder público, utilize o planejamento como 
ponto norteador para um crescimento adequado da atividade turística. De acordo com Dias (2008, p. 
35) “[...] há um único agente que, ainda, é capaz de tomar a direção de um processo de 
planejamento que é o Estado”. Tomando por base essa afirmação e relacionando-a ao turismo leva-
se em consideração que o planejamento turístico é um instrumento indispensável para os gestores 
governamentais, já que lhes dá suporte, no que diz respeito às medidas, que deverão ser tomadas 
referentes ao desenvolvimento da atividade turística no município. 

O presente estudo destaca o interesse de analisar quais as ações e estratégias estão sendo 
utilizadas como ferramentas para o planejamento da atividade turística, tendo em vista que existe no 
município de Mossoró um crescente potencial nos segmentos de negócios e eventos, contribuindo, 
assim, para um cenário propício ao desenvolvimento do turismo, muito embora, perceba-se 
fragilidades múltiplas que compõem a gestão pública no âmbito do turismo.  

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar os desafios do planejamento turístico 
do município de Mossoró, avaliando a inserção da atividade e seu processo de ocupação do espaço 
pela atividade turística. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de caráter exploratório, em razão da escassez de estudos relacionados ao 
tema da pesquisa que analisa as perspectivas e desafios do planejamento turístico em Mossoró.  
Durante o processo de elaboração da pesquisa foi feita, inicialmente, uma discussão teórica sobre 
planejamento e políticas públicas de turismo, destacando suas principais concepções sobre o 
assunto em questão, identificando, assim, como as políticas públicas fomentaram e desenvolveram 
o turismo.  

Consecutivamente um levantamento documental foi realizado com o intuito de 
investigar a existência de instrumentos que pudessem subsidiar o planejamento, tais como: 
inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico, além de Plano Diretor. Esse 
levantamento documental teve o objetivo de caracterizar as propostas desenvolvidas para o 
incremento do turismo no município de Mossoró e através desse estudo identificar os desafios que o 
poder público possui em relação ao desenvolvimento turístico municipal.  

Além do levantamento documental, a pesquisa contou com atividades empíricas e uma 
entrevista, realizada com o gestor responsável pela Gerência de Indústria, Comércio e Turismo de 
Mossoró. A entrevista foi realizada com suporte de um roteiro de entrevista elaborado no âmbito do 
Grupo de Estudos Turísticos e foi realizada nas dependências da mencionada Gerência no dia 12 de 
Maio de 2012, com um roteiro de entrevista previamente elaborado, contemplando assuntos 
referentes ao desenvolvimento e planejamento da atividade turística do município. Posteriormente, 
foi realizada uma análise da entrevista com a finalidade de discutir os seus resultados, sendo 
elaborado assim um relatório referente à entrevista. 
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Como forma de complementar as discussões no âmbito da pesquisa, vale destacar a 
contribuição das discussões possibilitadas por ocasião da III Jornada de Estudos Turísticos, 
realizada pelo Grupo de Estudos Turísticos, do Departamento de Turismo, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em virtude da temática norteadora da presente pesquisa e para um melhor entendimento 
sobre o planejamento e sua importância para o turismo, Barreto define planejamento como: 

 
[...] uma atividade, não é algo estático. Normalmente, parte de alguma ação anterior, é um 
devir, um acontecer de muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenados para se 
alcançar um objetivo que está em outro tempo. Sendo um processo dinâmico, é lícita a 
permanente revisão, a correção de rumos, pois exige um repensar constante, mesmo após a 
concretização dos objetivos (2005, p. 30). 

 
A atividade turística utiliza o planejamento como um instrumento norteador, com o 

intuito de obter resultados em curto, médio e longo prazo através de objetivos e estabelecimento de 
metas que são utilizados para permitir a estruturação da atividade e propiciar melhorias ao destino, 
através de tomadas de decisões, em conjunto com o poder público, iniciativa privada e comunidade 
local possibilitando o desenvolvimento de produto turístico consolidado. 

Compreendendo que o turismo, é uma atividade que se baseia no consumo do espaço 
geográfico, Fonseca (2005, p. 32) expõe que “para que uma localidade torne-se objeto de desejo e 
de consumo turístico ela deve apresentar alguma peculiaridade que possibilite a atração de 
visitantes”.   

A cidade de Mossoró é conhecida como a capital cultural do Estado, devido os 
acentuados investimentos realizados pela prefeitura a cada ano no setor cultural da cidade. Os 
segmentos que se destacam na cidade é o de turismo cultural e de negócios. No segmento cultural, 
parcela majoritária dos eventos, guarda relação com a história da cidade. No segmento de negócios, 
a cidade recebe um grande fluxo de empresários dos mais diversos ramos, sendo que a fruticultura 
irrigada, o petróleo e a atividade salineira, se sobressaem. 

A cidade apresenta um rico patrimônio histórico-cultural a ser explorado, no que diz 
respeito ao desenvolvimento da atividade turística, devido as marcantes passagens históricas 
vivenciadas pela população local. Dentre elas se destacam: libertação dos escravos, motim das 
mulheres, primeiro voto feminino e a resistência ao bando de Lampião. Além dessas ocorrências 
vale destacar como potencial da cidade, os eventos festivos como: Mossoró Cidade Junina, Auto da 
Liberdade, Feira do Bode, Feira do Livro, Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada 
(EXPORFRUIT), Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) e Festa de Santa Luzia. 

Contudo, reconhecido o seu potencial de gerar impactos nos espaços, para que a 
atividade turística se desenvolva de forma coerente, são imprescindíveis políticas públicas 
planejadas com o intuito de incentivar e ordenar o desenvolvimento do turismo, através da criação 
de planos, programas e projetos. Em virtude do que foi mencionado, vale destacar que Cruz 
considera as políticas publicas “[...] como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias 
estabelecidas e/ou ações deliberativas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de 
alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado território” 
(2002, p. 40). 

Nesse mesmo viés Fonseca, ao escrever sobre as políticas públicas para o turismo faz a 
seguinte afirmação:  

Para que a atividade turística se realize não basta ter apenas um rico patrimônio natural e 
cultural, é necessário transforma-lós em produtos turísticos com a implantação de infra-
estruturas adequadas. Em seguida é necessário investir na comercialização do produto, 
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colocá-lo no mercado para se tornar conhecido e ser desejado pelos consumidores alvo (os 
potenciais consumidores para os quais o produto foi elaborado) e, nesse momento, é 
necessário investir no marketing e na promoção do destino turístico, o que exige 
investimentos de natureza diversas (2005, p. 97).  

Levando-se em consideração os aspectos apresentados pode-se dizer que a partir do 
planejamento e de políticas publicas voltadas para o desenvolvimento da atividade turística alguns 
problemas podem ser evitados ou minimizados. No caso do turismo no interior do Estado do Rio 
Grande do Norte, essas políticas são norteadas pelo Programa de Regionalização do Turismo que 
contempla o planejamento da atividade em polos de desenvolvimento do turismo. Mossoró, nessa 
perspectiva, se enquadra no Polo Costa Branca. 

Através da análise dos resultados, permitiu-se constatar alguns elementos importantes 
para as deduções relativas ao objeto de estudo. Inicialmente foi observado que a gerência 
responsável pelo planejamento e gestão do turismo, divide pasta com indústria e comércio. 
Entretanto, a atividade vem ganhando grande valor no âmbito do município, com especial 
repercussão nos segmentos de eventos, negócios e lazer, o que exige, portanto, uma maior atenção e 
especialização dada às ações de governança. 

 Outro aspecto que caracteriza a gestão local da atividade refere-se à visão puramente 
mercadológica dado à mesma, fato que induz à reprodução de um discurso economicista largamente 
difundida pelo poder público que não identifica impactos negativos relacionados à atividade.   

Outro importante elemento está relacionado às atividades desenvolvidas pela Gerência 
de Turismo, Indústria e Comércio no que se refere às manifestações artístico-culturais que 
movimentam a dinâmica do município. A Gerência se limita a desenvolver somente atividades de 
divulgação referentes aos eventos, tais como: Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade, Feira do 
Bode, Feira do Livro. Assim, as atividades de planejamento e execução desses eventos ficam 
restritas, quase exclusivamente, à Gerência de Cultura, fato que evidencia a limitação, por parte da 
Gerência responsável pelo turismo, no tocante às atividades de planejamento desses eventos que 
potencializam o turismo no município e na região do Polo como um todo. Ainda, nessa perspectiva 
observou-se que as ações das gerências acontecem de forma pontual. Não assim, um diálogo maior 
entre as mesmas, dificultando um planejamento mais integrado. 

 Outra evidência que norteia os desafios do turismo municipal, diz respeito à ausência 
de instrumentos de planejamento, a exemplo do inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento 
turístico, sendo que esses elementos são fundamentais para nortear o desenvolvimento do turismo. 
Além disso, constatou-se, também, a ausência de diálogo entre os agentes: poder público, iniciativa 
privada e comunidade local.  

Um ponto importante é que existem dois profissionais que trabalham na Gerência de 
Indústria, Comércio e Turismo, que têm formação na área do turismo, contudo, os mesmos não 
desenvolvem atividades que subsidiem o planejamento da atividade, considerando seus aspectos 
formais, como o desenvolvimento de estudos que possam caracterizar a situação atual, no sentido de 
identificar suas fragilidades e traçar perspectivas mais otimistas em termos sustentáveis, 
comprometendo, assim, a atuação do poder público no processo de planejamento e gestão da 
atividade e evidenciando que as ações são pontuais e muitas vezes executadas sem planejamento 
Além de pontuais, constatou-se, também, que elas apresentam um caráter corretivo, emergencial, 
economicista e restritas à produção e divulgação de material promocional da cidade e de sua 
programação cultural. A atividade mais expressiva, nesse sentido, é atuação da Gerência no espaço 
destinado a informações turísticas, localizado na Praça (colocar o nome da Praça). 
 
CONCLUSÃO  
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Após o exposto, conclui-se que a cidade de Mossoró possui fragilidades no que se diz 
respeito tanto aos profissionais que trabalham na área, quanto à falta de iniciativa do poder público 
no que se refere à criação/elaboração de planos, programas e projetos para assegurar e dá suporte 
aos equipamentos turísticos já existentes, a inserção da comunidade nos processos decisórios e 
ações gerais que possam dar indicativos de um planejamento em bases sustentáveis. 
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PETI: A EFETIVIDADE NA ÓTICA DE USUÁRIOS NÚCLEO BARROCAS EM 
MOSSORÓ (RN). 

 
Vilsemácia Alves Costa1. Maria Ivonete Soares Coelho2 

 
 

RESUMO: A pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma 
avaliação da efetividade no município de Mossoró/RN teve como objetivo avaliar a efetividade do 
PETI em Mossoró/RN, tendo como referência os usuários cadastrados no ano de 2008-2010 e com 
permanência no programa nos últimos dois anos. Objetivava ainda cartografar a trajetória do 
PETI/Mossoró (RN) e identificar as efetivações e o nível de efetividade do programa a partir da fala 
de seus usuários. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo, sendo na pesquisa de campo realizado entrevistas com gestores e Grupos Focais com 
usuários.  A pesquisa foi realizada em 03 (três) núcleos de PETIs de Mossoró: PETI Alto de São 
Manoel, PETI Alto da Conceição e PETI Barrocas. O grupo focal realizado com as mães dos 
usuários do PETI Barrocas possibilitou a coleta dos dados fundamentais para a pesquisa, pois 
através desta técnica as mães avaliaram o programa através da contribuição deste na vida dos seus 
filhos. A entrevista com a gestora do PETI Barrocas possibilitou conhecer a sua visão sobre o 
Programa e a influência do mesmo na vida dos usuários e seus familiares. Com a realização da 
pesquisa, partindo de uma análise do PETI Barrocas, pôde-se verificar que as mães das crianças 
e/ou adolescentes atribuem grande importância ao PETI, apontando uma série de aspectos positivos 
que o Programa proporciona à vida dos seus filhos. No presente texto apresentamos a ótica dos 
usuários e gestores do PETI Barrocas acerca da efetividade do referido programa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de efetividade; Políticas Sociais; Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A avaliação de Políticas Públicas é de suma importância para identificar se realmente 
determinada Política, Programa ou Projeto está alcançando os objetivos que se propõem. O texto em 
tela propõe-se a refletir acerca do PETI, enquanto intervenção do Estado, a partir da avaliação de 
efetividade sob a ótica de seus gestores e usuários, tendo como referência o núcleo do citado 
Programa no bairro Barrocas, no município de Mossoró/RN. 
Registra-se inicialmente que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, nosso objeto 
de estudo, objetiva proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos, da prática de trabalho 
precoce, observando-se e resguardando-se o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos 
de idade, conforme está contido na legislação e nas normas referentes ao citado programa.  

O PETI é um programa de natureza intergovernamental e inter-setorial que pressupõe, nas 
três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não 
governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao 
enfrentamento ao trabalho infantil. (MDS, 2010, p. 40). 

A pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma 
avaliação da efetividade no município de Mossoró/RN teve como objetivo avaliar a efetividade do 
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PETI em Mossoró/RN, tendo como referência os usuários cadastrados no ano de 2008-2010 e com 
permanência no programa nos últimos dois anos. Buscou-se, sobretudo, identificar as efetivações e 
o nível de efetividade do programa a partir da fala de seus usuários. Em outras palavras, teve como 
norte conhecer os impactos que a inserção da criança ou adolescente no PETI causou em suas vidas 
e na vida de seus familiares, que pudessem ser identificadas como efetivações /conquistas 
significativas e induzissem a percepção de efetividade do Programa a partir de indicadores pré- 
determinados, componentes da proposta de avaliação de efetividade pela expansão de capacidades 
(COLEHO, 2011). 

Ancoramos nossa reflexão na percepção de que  
 
 

As políticas públicas, particularmente as de corte social, têm como finalidade a 
desconstrução de restrições produzidas pelas sociedades de mercado e a sua 
avaliação tem como horizonte verificar em que medida e escala contribui para 
expandir as capacidade e liberdades dos indivíduos seus usuários (COELHO, 2010 
APUD COSTA, 2010). 

 
 
Assim sendo, a presente pesquisa objetivou busca avaliar a efetividade, ou seja, a relação 

entre a implementação do Programa e os impactos na vida de seus usuários, a partir do conceito de 
Amartya Sen de efetivações (SEN, 1993).  

Ressaltamos que as efetivações 
 
 

[....] podem ser definidas como as conquistas que o individuo realiza para o seu 
bem estar e qualidade de vida. Podem ser entendidas como a superação de 
privações e o seu conjunto define suas capacidades e liberdades. Em outros 
termos, as efetivações realizam-se quando se remove uma privação, quando se 
supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de vida socialmente 
valorizado. Ao realizar a superação de uma privação, o individuo ou grupo 
fragilizado está expandindo as suas capacidades ou liberdades. (COELHO, 2011, 
p. 28) 

 
 
Nessa perspectiva, a Pesquisa de avaliação de efetividade do PETI no município de 

Mossoró/RN pressupõe que a efetividade deste programa está relacionada com a sua contribuição 
na expansão das capacidades e liberdades, a partir da geração de efetivações na vida de seus 
usuários, expressa a partir de indicadores relacionados com a melhoria da qualidade de vida. 

A avaliação de efetividade, ancorada nessa perspectiva possibilita, uma percepção dos 
impactos pela ótica dos seus usuários e assim, identificar elementos que possibilitem acrescentar 
aos dados existentes nas bases de registro municipais elementos da “fala” dos usuários que 
contribuam tanto para a correção dos rumos da gestão, quanto da própria definição de significado 
deste Programa no âmbito municipal e na rede socioassistencial, levando em consideração ainda a 
importância de articular os dados sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e 
registrar a trajetória da Assistência Social no município de Mossoró com foco na Criança e no 
Adolescente. 

Considerando a importância da pesquisa na perspectiva acadêmica, vale ressaltar que a 
pesquisa permitiu a sistematização de dados e conhecimentos para a ampliação de reflexões futuras 
tanto sobre as mudanças na realidade das crianças e dos adolescentes vitimadas/fragilizadas pelo 
trabalho, quanto de parâmetros para novas propostas interventivas e avaliativas, além da aquisição 
de novos conhecimentos sobre a temática, favorecendo, assim, o acúmulo um acervo teórico- 
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metodológico. Bem como evidenciou a ótica dos usuários e gestores do PETI núcleo Barrocas 
acerca da efetividade do referido Programa.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 
pesquisa de campo, com a realização de entrevista com gestores e grupos focais com usuários. 

A pesquisa bibliográfica possibilitou um levantamento e fichamentos dos livros e dos textos 
referentes à temática trabalho infantil, criança e adolescente, PETI, avaliação de Políticas públicas e 
avaliação de efetividade, possibilitando, assim, a fundamentação necessária para a análise dos dados 
coletados. Foi realizada, nesta etapa da pesquisa, uma seleção na Biblioteca Central da UERN e na 
biblioteca setorial de Serviço Social, assim como também como no Portal SCIELO, Periódicos 
CAPES e Google acadêmico de livros e textos vinculados a temática do projeto de Pesquisa, bem 
como a sistematização de banco de dados com livros e textos selecionados e fichados. 

Através da pesquisa documental junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome e a Secretaria Municipal de Cidadania de Mossoró/Gerência de Desenvolvimento Social, e 
também junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró, acerca do PETI em 
Mossoró/RN e na faculdade de Serviço Social da UERN, foi possível (re) construir o percurso 
histórico de criação e operacionalização do PETI em Mossoró RN, bem como a sistematização e 
formatação de banco de dados para referências e pesquisas futuras sobre a temática. Possibilitou 
ainda a sistematização de banco de dados documentais e o levantamento na FASSO/DESSO/UERN 
de documentos relativos ao tema criança e adolescente no período de 1993 a 2010. 

A Pesquisa de campo, considerada a coleta direta de dados junto aos sujeitos da pesquisa, 
Destacou-se pelo levantamento e construção de referências empíricas sobre o PETI/Mossoró, 
particularmente a visão de seus gestores e operadores, e, principalmente de seus usuários, 
enfatizando a constatação ou não de efetivações nas suas vidas. Realizou-ze para tanto entrevistas 
com os gestores municipais, os operadores, bem como grupos focais com usuários realizados nos 
núcleos PETI/Mossoró.  

As entrevistas semi estruturadas com as coordenadoras e os grupos focais foram realizados 
nos três núcleos do PETI no município de Mossoró/RN, sendo eles localizados nos bairros 
Barrocas, Alto de São Manoel e Alto da Conceição nos dias 04, 05 e 06 de Junho de 2012. Neste 
mesmo período foram realizados os grupos focais observando-se o roteiro que segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ressalta-se que os grupos focais constituem-se  

 

Questão norteadora 1: 
A inserção no PETI 

Questão norteadora 2: A 
vivência no PETI 

Questão norteadora 3: A 
avaliação do PETI 

. Como conheceu o 
Programa. 
 
. Como acessou/se 
inseriu. 
 
. Por que se interessou 
pelo Programa. 
 
. Como era a vida antes 
do PETI 

. O que o PETI 
proporcionou em termos 
de renda, mobilidade 
sócio espacial, acesso a 
outras políticas públicas e 
participação comunitária.  
 
. O que faz no PETI que 
considera mais 
significativo para sua 
vida. 

. O PETI contribuiu em 
sua vida? Em que? 
Exemplos. 
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Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] alguns 
controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os participantes tendem a 
controlar e compensar um ao outro, eliminando, assim, opiniões falsas ou radicais 
[...] e é razoavelmente fácil avaliar até que ponto existe uma opinião 
compartilhada, relativamente consistente [...] entre os participantes (PATTON apud 
FLICK, 2007, p. 125). 

 
 O grupo focal realizado com usuários do núcleo do PETI barrocas, contou com a 

participação de mães que expressaram a partir das questões norteadoras suas percepções sobre o 
PETI e que articulada aos indicadores propostos para o presente estudo quais sejam: renda, inserção 
comunitária, mobilidade sócio espacial e acesso as demais políticas públicas possibilitaram 
identificar a efetividade do PETI. 

Ressalta-se ainda que constatou-se ser imprescindível a capacitação da equipe, incluindo 
docentes e discentes envolvidos na pesquisa, sendo portanto, realizado um seminário temático e 
uma oficina de capacitação que discutiam o tema: avaliação de políticas públicas e sociais e do 
PETI. E que nos possibilitaram os elementos centrais para a condução das atividades da pesquisa e 
para a análise dos dados coletados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As mães das crianças e/ou adolescentes inseridos no PETI no núcleo Barrocas, conforme 
demonstrado nos grupos focais, atribuem grande importância a este Programa, destacando uma série 
de aspectos positivos proporcionado à vida dos seus filhos (as). 

Foi possível identificar através da fala das mães no decorrer do grupo focal a relevância do 
PETI em relação ao aprendizado das crianças e dos adolescentes. Elas veem o PETI como um meio 
capaz de retirar seus filhos (as) das ruas, lugar este que segundo as mães proporcionam uma série 
“coisas ruins e prejudiciais ao desenvolvimento dos seus filhos (as)”, como podemos visualziar na 
fala que segue: 

  
 

Eu acho muito bom principalmente nesse interesse deles de querer viver solto (...); 
ele gosta mesmo e ele se sente muito bem. A gente tem aquela segurança de que 
vai pra um lugar bom, graças a Deus. O meu pelo menos adora. Nossa, se falar pra 
vim pro PETI... chega em casa dizendo, aprendi isso, aprendi aquilo, tem sempre 
novidade boa. Faz muita arte de desenho, pintura, tem sempre uma novidade. É 
melhor tá aqui né? Ao invés de tá no meio da rua é melhor tá aqui né? 

 
 
Esta percepção esteve sempre presente na fala dos sujeitos participantes do  grupo focal, 

sendo enfatizado e retomado várias vezes pelas mães, o que demonstra a preocupação destas em 
deixar seus filhos (as) no meio das ruas, demonstrando, assim, a confiança que elas depositam no 
Programa, o qual é sempre citado como um lugar bom, que auxilia na educação de seus filhos (as) e 
onde os mesmos só aprendem coisas boas, como podemos verificar na complementação que segue: 
“tando aqui, como se diz, tão aprendendo alguma coisa, não tão se envolvendo com pessoas que... 
né? À vista de muitos que ficam aí nas calçadas aí fazendo o que não presta, pelo menos eu sei que 
aqui eles tão num bom lugar”. 

Durante a aplicação da técnica do grupo focal com as mães no núcleo Barrocas percebeu-se 
o papel fundamental que elas atribuem ao PETI com relação as atividades desenvolvidas pelo 
Programa, destacando as atividades culturais, de arte e lazer. As mães, em sua maioria, afirmaram 
que é através do PETI que seus filhos (as) podem ter acesso, através dos passeios realizados pelo 
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Programa, a determinados lugares, tais como o teatro, o cinema, dentre outros. Dizem que se não 
fosse o PETI, não haveria a possibilidade financeira de proporcionar aos seus filhos (as) um 
momento de lazer. A fala de uma das mães corrobora com esta afirmação: 

 
 

É uma oportunidade que a gente não pode dar porque muitos lugares que eles vão a 
gente quer pra eles, mas a gente não pode e aqui eles têm a oportunidade né? Como 
tem a oportunidade de ir pra vários cantos como eles já foram, já participaram de 
torneio, toda criança, todo menino gosta, de futebol. Coisas que, aqui oferece coisa 
que a gente que somos mãe não pode oferecer. Não só torneio, mas também foram 
pro teatro no carro, foram pra biblioteca, participa do desfile, do dia trinta de 
setembro, eles participa. Isso pra eles é uma novidade, eles adoram.  
 
 

É de suma importância ressaltar a perspectiva dos adolescentes ao saírem do PETI. A 
coordenadora afirmou na entrevista e as mães confirmaram no grupo focal que muitos ex-usuários 
do PETI hoje são profissionais capacitados que estão integrando o mercado de trabalho; por este 
motivo, os profissionais e usuários demonstram bastante orgulho pelo Programa estar atingindo a 
sua finalidade. Porém, também disseram que houve casos de insucesso, que terminou com a morte 
de algumas crianças como podemos perceber na fala que segue: 

 
 
Tivemos já grande sucesso. Teve insucesso também. Nós tivemos crianças aqui 
que foram mortas e hoje não está mais nem conosco. Porém, nós tivemos mais 
sucesso porque nós temos já crianças, adolescentes, já temos adultos que já são pai 
de família, que constituíram sua família, que já estão trabalhando. Já temos 
professores que foi do Programa, muitos profissionais... que hoje é coordenador em 
uma escola no Santo Antonio, to dizendo assim por cima, outros estão sendo 
gerentes de supermercados; então eu considero de certa forma um sucesso, um 
avanço muito grande. Foi um avanço muito grande, porque o programa teve uma 
participação muito significativa, com certeza, na vida dessas pessoas. 
 
 

Ressaltamos que o bairro Barrocas é considerado uma área de vulnerabilidade social e onde 
ficava localizado o lixão Cajazeiras, o qual era o foco do trabalho infantil de várias crianças e 
adolescentes. Este lixão foi desativado, sendo construído em seu lugar um aterro sanitário, porém, 
segundo a própria coordenadora do PETI ainda existe um número pequeno de crianças trabalhando 
no local. O que reforça a importância e a necessidade de atuação do núcleo do PETI e a oferta do 
poder público municipal de outros programas de apoio a crianças e adolescentes ancorados na 
perspectiva de que os seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 
Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990), devem ser garantidos especialmente no que se refere o art. 60, 
que proíbe qualquer forma de trabalho aos menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz. Portanto não se trata de favor ou espírito bondoso e solidário do poder municipal, trata-se 
de direitos que existem para serem respeitados e garantidos a fim de proteger crianças e 
adolescentes de toda e qualquer forma de exploração.  
 
CONCLUSÃO 
 

A análise dos dados coletados através da aplicação da técnica da entrevista com a 
coordenadora do núcleo PETI Barrocas e do grupo focal realizado com as mães das crianças e/ou 
adolescentes inseridos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI permitiu constatar a 
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efetividade do mesmo no que tange a prevenção do trabalho infantil, tendo em vista que a finalidade 
do Programa está voltada atualmente para a prevenção da exploração do trabalho infantil.  

O grupo focal realizado com as mães das crianças e/ou adolescentes do núcleo Barrocas 
possibilitou a constatação de que o PETI traz mudanças significativas na vida de seus usuários, 
expresso na identificação de efetivações em suas vidas através do acesso a renda, a cultura, ao lazer, 
a educação, da melhoria da qualidade de vida e do acesso às demais políticas públicas, ampliando, 
assim, as suas capacidades e liberdades; levando-nos a afirmar que o PETI, apesar de fragilidades 
em suas execução e gestão tem efetividade no município de Mossoró, demonstrada  a partir da fala 
de seus usuários. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL EM ASSU: PERSPECTIVAS 
E DESAFIOS 

 
Camila Bezerra Justino de Menezes1; Rosa Maria Rodrigues Lopes2 

 
 

RESUMO: A pesquisa apresentou como objetivo, o encaminhamento de uma investigação 
relacionada às perspectivas e desafios do planejamento e da gestão do turismo no contexto do 
município de Assu, integrante do Polo Costa Branca. O estudo contou com atividades de leitura, 
fichamento e discussões de textos que subsidiaram o referencial teórico e conceitual que teve como 
enfoque os conceitos de políticas públicas, planejamento e gestão do turismo, sustentabilidade e 
desenvolvimento local. Além disso, foram realizadas atividades empíricas e entrevista com o gestor, 
responsável pela Secretaria de Juventude, Esportes, Eventos e Turismo do município. Nesse 
contexto, foram identificadas algumas fragilidades que comprometem as perspectivas do futuro do 
turismo do referido município. Assim, constatou-se, como ponto de maior destaque e com 
interferência direta nos demais aspectos constatados, que a gestão pública municipal, carece de um 
corpo técnico com formação específica na área do Turismo e áreas afins, que possa compreender as 
diversas nuances que permeiam a atividade e, assim, possa contribuir para sua promoção, numa 
perspectiva mais sustentável tanto em termos econômicos, como culturais, ambientais e sociais. 
Portanto, concluiu-se que a atividade turística em Assu apresenta limitações diversas no que tange 
ao seu planejamento e gestão, tendo em vista, que a gestão pública desconhece seus principais 
instrumentos de planejamento, o que reduz suas ações a atividades pontuais, de caráter 
eminentemente economicista, situação pretendida em termos de perspectivas, por porte do poder 
público.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Assu; Gestão; Planejamento; Turismo. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O turismo é uma atividade relativamente nova, tendo em vista que passou a se efetivar 
de forma mais expressiva como atividade comercial, a partir da Segunda Guerra Mundial. Nesse 
sentido, seus estudos iniciais estiveram pautados, quase exclusivamente, nos aspectos econômicos.  

Esse cenário vem sendo modificado, especialmente, a partir da década de 1980, em 
virtude de um contexto respaldado por discussões sobre a sustentabilidade e sua relação com as 
diversas atividades humanas. Essas discussões ganharam espaço no ambiente acadêmico e na 
sociedade em geral, influenciando na mudança de valores com modificações diversas sobre o 
consumo. Nesta perspectiva e relacionados ao turismo, alguns estudos começaram a aparecer, 
evidenciando as diferentes formas de apropriação do espaço pela atividade e seus respectivos 
impactos.   

Nas duas últimas décadas, alguns estudos referentes ao planejamento e à gestão do 
turismo, tendo por base as políticas públicas de turismo passaram a ser apresentados, evidenciando 
que o poder público, principalmente, nos países em desenvolvimento, tem dado um tratamento 
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superficial e reducionista à atividade turística, tendo em vista, que esse ator, orientado por um 
modelo de gestão neoliberal, tem enfatizado um maior respaldo aos fatores econômicos. Esse 
comportamento tem colocado em segundo plano, ações orientadas em razão das problemáticas 
ambientais, sociais e culturais acentuadas e muitas vezes originadas pela atividade turística.  

Considerando o objeto de estudo da presente pesquisa, pôde-se perceber, inicialmente, 
uma carência de estudos que contemplassem as perspectivas do planejamento do turismo no âmbito 
do município de Assu. Expandindo a área geográfica para o nível estadual, os trabalhos que 
abordam o turismo, na perspectiva do planejamento e da gestão pública se referem, quase 
exclusivamente, às políticas públicas, que são, em maior parte, federais. Não há assim, pesquisas 
que se detenham na caracterização e análise das condições de atuação do poder público em relação 
à atividade turística em nível estadual, nem tampouco, municipal, principalmente, no contexto do 
interior do estado.  

Assim, procedeu-se uma investigação respaldada pela construção de informações, 
baseada nos documentos pesquisados, em atividades empíricas e em entrevista realizada com a 
gestão pública municipal. As discussões teóricas iniciais foram feitas no âmbito do Grupo de 
Estudos Turísticos e contaram com a participação de estudantes do Curso de Turismo, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e com os resultados gerados a partir da III Jornada 
de Estudos Turísticos, realizada pelo Grupo e que teve como tema central: “Planejamento e gestão 
do turismo: aportes teóricos e desafios práticos”.  

O presente estudo pode contribuir, de forma significativa, para as pesquisas que tratam 
do turismo e sua relação com o planejamento e a gestão públicos, bem como, pode dar subsídios ao 
encaminhamento de ações reveladoras de perspectivas mais otimistas no tocante ao 
desenvolvimento sustentável da atividade turística no município de Assu. Além disso, revela 
algumas informações que caracterizam a realidade atual do turismo e que são muito comuns em 
muitos outros municípios portadores de recursos turísticos, desejosos em desenvolver a atividade.  

Seu maior objetivo está direcionado à caracterização e análise dos desafios e 
perspectivas do planejamento e da gestão do turismo, no município de Assu, integrante do Polo 
Costa Branca.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
A abordagem do tema foi realizada na forma de estudo descritivo-exploratório, tendo 

em vista, a riqueza de detalhes que circundam o tema e, também, por compor um campo de 
investigação ainda pouco contemplado nos estudos acadêmicos.  

A discussão teórica foi realizada a partir de leitura, fichamento e discussão de textos 
diversos, retirados de livros e periódicos especializados em estudos do turismo. Para essas 
atividades, foi realizado levantamento bibliográfico de pesquisadores diversos. À título de exemplo, 
faz-se importante citar: Braga (2007), que explora o planejamento turístico em sua dimensão 
técnica; Cruz (2000) que trabalha com a apropriação do espaço pela atividade turística e a formação 
de territórios turísticos, condicionada pelas políticas públicas de turismo; Beni (2006) que se reporta 
à caracterização das políticas públicas de apoio e incentivo ao turismo e; Barreto (2000), que 
também nos traz aprofundamentos sobre o planejamento turístico e sua evolução histórica.  

Em um segundo momento, foram realizadas visitas à localidade com o intuito de 
desenvolver trabalhos empíricos, levantamento documental na Secretaria de Juventude, Esportes, 
Eventos e Turismo do município de Assu, assim como realizar entrevista com o gestor local. 
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O universo do estudo foi composto por uma amostra intencional de uma pessoa 
envolvida diretamente no planejamento da gestão do turismo em âmbito municipal, o Secretário. A 
entrevista foi realizada no dia 23 de março de 2012 e os dados coletados contemplados na presente 
pesquisa, de forma descritiva e analítica.  Assim, foi feita uma descrição e análise das respostas do 
entrevistado com enfoque nos processos que envolvem o planejamento turístico, a partir dos quais 
se caracterizaram os principais desafios práticos a serem enfrentados em prol do desenvolvimento 
da atividade turística sustentável no município. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O estudo baseia-se no planejamento, então para melhor compreendê-lo, em termos 
conceituais, podemos entender que planejar pode ser considerado um processo destinado a que seja 
alcançado alguma meta desejada, sendo um processo constante e contínuo. Relacionando ao 
turismo, em específico, esse planejamento pode ser compreendido como:  

 
[...] o processo de avaliação do núcleo receptor (comunidade, oferta turística e demanda 
real) da demanda potencial e de destinos concorrentes, com o intuito de ordenar ações de 
gestão pública direcionadas ao desenvolvimento sustentável e, consequentemente fornecer 
direcionamento à gestão privada para que ela estruture empreendimentos turísticos 
lucrativos com base na responsabilidade socioambiental (BRAGA, 2007, p. 8). 
 

Considerando-o do ponto de vista de sua dinamicidade, Barreto afirma que é sua revisão 
é necessária e norteia, “[...] a correção de rumo, pois exige repensar constante, mesmo após a 
concretização dos objetivos” (2000, p. 12-13). 
                  Seguindo esse direcionamento para que se possa planejar algo é necessário que se 
definam políticas públicas e como serão os seus métodos de implementação. Assim, o planejamento 
turístico deve vir para maximizar os benefícios e minimizar os impactos negativos, sempre visando 
o bem-estar da localidade receptora.  

Nessa perspectiva, o planejamento turístico deve servir como um instrumento que venha 
absorver, da melhor forma possível, os benefícios, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais, e 
ainda minimizar os impactos negativos, sempre visando o bem-estar da localidade receptora. 

Baseando-se nesse contexto, é possível observar que no município de Assú, o 
planejamento da atividade turística, ainda ocorre de uma maneira desordenada ou com ações 
isoladas, onde o discurso que prevalece, assim como na maioria dos casos e que é largamente 
difundido, é o economicista.  

O turismo é uma atividade que timidamente tem crescido no município. Sua maior 
expressão se dá em função de alguns eventos ligados ao entretenimento. Assim, o município conta 
com o carnaval, que tem crescido consideravelmente; as festividades juninas alusivas ao padroeiro 
São João Batista, atraindo milhares de fieis que prestigiam tanto a festa sagrada, quanto os eventos 
sociais “profanos”; e ainda o AssuFolia, realizado no mês de outubro, dentro da programação das 
comemorações da emancipação político-administrativa, considerado pela mídia, como maior 
carnaval fora de época do interior do Estado.  

Constatou-se, também, relevância nos eventos esportivos. Nesse contexto, Assu se 
apresenta como uma das cidades que sediam o Campeonato Estadual de Futebol, a captação de 
eventos esportivos a nível nacional, como o Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil, além de 
eventos de porte estadual como o Campeonato de Futsal, e eventos locais.  

Relacionado aos eventos de negócios, merece destaque a Feira de Negócios, onde 
comerciantes e empresas de todo o Estado reúnem-se e expõem seus produtos. 

Em trabalho de campo constatou-se que um dos principais desafios da gestão pública 
frente à Secretaria de Juventude, Esportes, Eventos e Turismo de Assú, é a ausência de profissionais 
do turismo e áreas afins, atuando no referido órgão. Tal ausência acaba por acarretar uma série de 
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perdas de benefícios para a localidade. Como exemplo, vale destacar inicialmente, que a Secretaria 
que abrange a área do turismo, divide a pasta com outros setores, como Juventude, Esporte e 
Eventos. Nesse sentido, observou-se que as ações de eventos, muitas vezes se confundem com 
ações de turismo, em razão do acúmulo de funções, a insuficiência de pessoas para assumi-las, 
assim como de profissionais qualificados, o que evidencia a ausência foco capaz de permitir um 
olhar mais detido aos aspectos que caracterizam o turismo na localidade. Numa perspectiva 
positiva, observou-se que a pasta com enfoque no turismo, no lazer e nos eventos, permite um 
maior diálogo entre os diferentes atores envolvidos em tais atividades, fluindo o mesmo de forma 
mais eficiente o que pode sinalizar para ações mais estruturadas e concatenadas. 

  Merece ser enfatizando, ainda, a visão que norteia a gestão pública municipal, tendo 
em vista que a mesma é preponderantemente economicista, fato que tem contribuído para uma 
imagem equivocada de desenvolvimento do turismo. Assim, o amplo discurso do “fomento a 
economia”, acaba por maquiar os impactos negativos que a atividade pode gerar no espaço, tanto no 
que se refere ao aspecto social, como ambiental, cultural, econômico e também político. Essa 
situação fragiliza as ações potencializadoras de benefícios, a exemplo do planejamento adequado do 
turismo. A esse respeito, vale destacar que o município não conta com instrumentos básicos de 
planejamento (inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico) e não possui equipe 
técnica para formulá-los.  Ainda nessa perspectiva da visão pública, percebe-se que o apoio às 
atividades culturais ainda é insuficiente para o porte cultural da cidade, conhecida como a “Terra 
dos Poetas” ou ainda “Atenas norte-rio-grandense”. Assim, faz-se importante destacar que os 
eventos culturais são muito pontuais, expressando um calendário cultural ainda frágil, diante da 
riqueza cultural existente na localidade.  

Diante disso, mesmo com as fragilidades apresentadas, foi possível perceber que apesar 
da inexistência de um profissional de Turismo e/ou áreas afins, há um esforço para que as ações 
desenvolvidas sejam efetivamente aplicadas, tendo ficado claro pelo Secretário, que o referido 
órgão público municipal estaria disposto a receber estudantes da área do turismo, a fim de 
enriquecer as ideias e encaminhar planos, programas e projetos que visem o pleno desenvolvimento 
da atividade, considerando sua sustentabilidade e o envolvimento da iniciativa privada e da 
comunidade local, fato que denota um futuro de perspectivas positivas para a gestão pública 
municipal do turismo.  

Apesar disso, todo esse contexto, dificulta a criação e implementação de políticas 
públicas coerentes com uma proposta de desenvolvimento pleno do turismo no espaço onde a 
atividade se efetiva. Assim, vale destacar que para Cruz, uma política pública de turismo deve ser 
pautada em: 

 
[...] um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações 
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar 
e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado 
território (2000, p. 40). 
 

Por fim, cabe frisar que um fator crucial que permeia os desafios do planejamento 
turístico no município de Assu, está relacionado a ausência de planejamento turístico, expressa pela 
falta de instrumentos como inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico. Tal fato, 
certamente é resultado da ausência de um corpo técnico qualificado, o que inclui profissionais com 
formação em Turismo e áreas afins. Dessa forma, são observados ideias e projetos soltos, isolados, 
mas não um plano, de fato, desenvolvido. 

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, foi possível concluir que, de fato, a gestão pública municipal 

necessita desenvolver ações condizentes com a realidade do município, ações essas que devem estar 
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concatenadas entre si, para que possam se integrar de forma a obter o êxito esperado. Nesse sentido, 
considerando que a Secretaria Municipal de Turismo divide a pasta com outros setores como 
Juventude, Esporte e Eventos, é imprescindível a composição de uma equipe multidisciplinar com a 
atuação de profissionais com formação em turismo e áreas afins.  

Os fatores acima citados devem, então, orientar a gestão pública juntamente com a 
iniciativa privada, além da atuação da comunidade local como uma reflexão capaz de motivar o 
aperfeiçoamento desse processo de planejamento e gestão e sugerir novas perspectivas para o futuro 
da atividade turística municipal.  
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RESUMO: Na atividade agrícola, um dos maiores desafios é o de combinar recursos visando à 
obtenção de produção material. O fato de a agricultura estar relacionada com a natureza e a gestão 
dos recursos naturais exige de quem pratica a atividade, conhecimentos e práticas de preservação e 
conservação dos mesmos. Com base no exposto, este trabalho objetivou identificar as práticas dos 
agricultores familiares vinculados a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, e a partir 
dessas interações entre produção e ambiente, entender como as práticas utilizadas por esses 
produtores podem contribuir para a conservação dos recursos naturais. A base metodológica 
consistiu em um de estudo de caso, referente às técnicas agroecológicas dos 10 (dez) municípios 
que fazem parte da Rede Xique Xique, onde foram aplicados questionários em 263 unidades de 
produção com a finalidade de identificar nas unidades familiares técnicas e conhecimentos 
introduzidos pelos agricultores familiares. As principais variáveis analisadas foram: a produção se é 
agroecológica ou não, se usa adubação química e as formas de isolamento de plantações. Constatou-
se, portanto, que a Rede Xique Xique se configura uma experiência de diversificação da agricultura 
familiar e possui um elevado potencial de expansão das práticas agroecológicas. Porém, suas 
estruturas de produção encontram-se frágeis, devido a ausência de acompanhamento técnico. Isso 
torna necessária a ação de políticas capazes de ajudar os agricultores familiares a superar desafios, 
pois mesmo com limitações essa experiência já contribui para a discussão sobre transição do 
sistema tradicional para sistemas agroecológicos. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Agricultura familiar; Práticas agroecológicas; Rede Xique Xique e 
Sustentabilidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Na atividade agrícola, um dos maiores desafios é o de combinar recursos visando à obtenção de 
produção material. O fato de a agricultura estar relacionada com a natureza e a gestão dos recursos naturais 
exige de quem pratica a atividade, conhecimentos e práticas de preservação e conservação, do solo, dos 
recursos hídricos, das matas ciliares, entre outros recursos naturais, visando contribuir para uma relação 
sociedade-ambiente mais harmônica, garantindo a manutenção desses recursos para as gerações futuras.  

                                                            
1 Este trabalho é resultado de pesquisa em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e 
petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (www.uern.br), com 
financiado do Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater 033/2009. 
2 Discente do curso de Gestão Ambiental da Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM), Campus Central, UERN. E-mail: 
thalita.jdt@hotmail.com. 
3 Economista. Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PGDR/ UFRGS). Professor da 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN). Pesquisador CNPq. 
emanoelnunes@uern.br 
4 Discente em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(FACEM/UERN). Bolsista ITI do CNPq. jessiksamara@hotmail.com 
5 Discente em Gestão Ambiental, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). Bolsista PIBIC/CNPq. andreya_raquel@hotmail.com 
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O País preservará seus recursos naturais e os produtores terão na certificação ambiental 
um fator de valorização da qualidade de suas práticas, estreitamente relacionada com os impactos 
negativos sob o ambiente, gerados por práticas inadequadas de produção, que visam por vezes a 
obtenção de resultados materiais em curto prazo, o que vem tornando em desuso modelos de 
desenvolvimentos, formatados a partir da introdução de elementos externos que definem padrões 
especializados de produção. É possível afirmar que, a agricultura convencional desencadeou um 
ciclo vicioso, no qual a necessidade a cada dia do uso de fertilizantes inorgânicos tende a aumentar 
a dependência do solo em relação a esses insumos. Nesse contexto, Gliessman (2009), enfatiza que 
todos os países, nos quais práticas da “revolução verde” foram adotadas em larga escala 
experimentam declínios recentes na taxa de crescimento anual do setor agrícola.  

É, com base nesse propósito que se destaca neste estudo, a necessidade de se pensar em 
dinâmicas de agricultura sustentável, orientadas para o desenvolvimento de atividades duradouras, 
numa perspectiva de sustentabilidade. Todavia, alcançar as dimensões do conceito de 
sustentabilidade vem a ser um desafio, uma vez que o avanço das fronteiras agrícolas e o aumento 
da produtividade apoiaram-se na devastação de biomas, como o cerrado, levando a eliminação das 
relações sistêmicas e da biodiversidade existente nesse bioma. 

O maior desafio para a compreensão do desenvolvimento sustentável é acreditar que 
pode haver crescimento econômico usando de forma racional os recursos naturais, isso é 
confirmado por Jacobi (2003) ao estabelecer que: o desenvolvimento sustentável somente pode ser 
entendido como um processo no qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas 
com a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco 
institucional. 

Sendo assim, Altiere (2009) destaca que as técnicas de produção agroecológica 
ocasionam diversos benefícios, pois permite uma produção em larga escala mantendo a fertilidade e 
a conservação dos recursos ambientais, sem que o agricultor venha a depender de insumos externos. 

Nessa direção a agroecologia, segundo Leff (2002), são novas ideias capazes de 
promover o desenvolvimento sustentável no meio rural. Muito mais do que métodos e 
procedimentos, são ideologias capazes de gerar transformações. É um conhecimento que busca 
agrupar as relações existentes no agroecossistema, produzindo harmonia e garantindo a preservação 
dos recursos naturais. 

Com base no exposto, este trabalho objetivou identificar as práticas dos agricultores 
familiares vinculados a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, sendo esta distribuída nos 
seguintes municípios: Apodi, Baraúna, Governador Dix Sept Rosado, Janduís, Messias Targino, 
Mossoró, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau, Grossos. E a partir dessas interações de 
produção e ambiente, entender como as práticas utilizadas por esses produtores podem contribuir 
para a conservação dos recursos naturais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método utilizado na pesquisa de campo foi o de estudo de caso, referente às técnicas 
agroecológicas dos dez municípios que fazem parte da Rede Xique Xique no Rio Grande do Norte, 
para a continuidade e desempenho foram aplicados questionários em 263 unidades de produção 
familiar integrantes da Rede, como também foram visitadas 21 comunidades rurais. Para o alcance 
dos dados de análise, foi realizada a aplicação de questionários elaborado e estruturado para 
averiguar os diferentes aspectos das dinâmicas de produção agroecológicas utilizadas pelos 
agricultores familiares dos municípios. As variáveis consideradas foram: a produção se é 
agroecológica ou não, se usa agroquímicos ou não, formas de isolamento de plantações e de 
controle de pragas e doenças. Como forma de procedimento para analise e tratamento dos dados, foi 
utilizado o software SPSS versão 16. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As atividades desenvolvidas no âmbito da agricultura sustentável, esta inseridas nas 
unidades de produção da Rede Xique Xique, tanto com os indivíduos ou grupos produtivos 
existentes. Uma das bases de sustentação que orienta os agricultores familiares é a confiança na 
operacionalização de sistemas de cultivo livres de agroquímicos, visando associar a produção 
agroecológica ao consumo solidário de produtos livres de qualquer tipo de agrotóxico. A partir 
desses pressupostos foram analisados os dez municípios a respeito de questões pertinentes a forma 
de produção e as dinâmicas envolventes.  

Entretanto, quando questionados se o sistema de produção que desenvolvem é 
agroecológico, os números da pesquisa de campo revelam que 79,13% responderam que a sua 
produção é agroecológica e 20,87% disseram que seu sistema de cultivo é convencional, conforme 
mostra a figura 1. Essa informação expressa à percepção do agricultor familiar que se julga um 
produtor que não utiliza produtos agroquímicos e que possui certa preocupação em conservar sua 
terra livre da utilização de agrotóxicos. Por outro lado, para o conjunto da Rede Xique Xique os que 
disseram que sua produção não era agroecológica se configura elevado para os padrões de defesa 
por uma dinâmica de agricultura sustentável. 
 

 
Figura 1: Rede Xique Xique: sua produção é agroecológica? Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos autores. 
 

A dimensão da figura abaixo relata os valores mostrados pela pesquisa, quando 
perguntados aos agricultores familiares se eles utilizam algum tipo de adubação química na sua 
produção agrícola. Conforme mostra a figura 2, os que disseram não utilizar adubação química 
alcançaram 93,93% frente aos 6,07% que afirmaram utilizar produtos químicos na produção. 
Mesmo a Rede Xique Xique orientando para a redução e/ou a eliminação do uso de insumos 
químicos externos, tendo em vista a transição do sistema convencional para o sistema 
agroecológico, existem cadeias produtivas que não têm mostrado facilidades de se livrar totalmente 
desses insumos. 

Cadeias produtivas como a que produz arroz irrigado localizado no município de 
Apodi/RN, e a de hortaliças são pelas suas especificidades consumidoras de produtos químicos. 
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Durante a pesquisa vários produtores chegaram a revelar que possui a consciência da necessidade 
de desenvolver sistemas agroecológicos, mas não tem sido fácil deixar de introduzir insumos 
químicos na sua produção. Esse é um dos pontos que os números da pesquisa chamam a atenção, 
pois mesmo para os que disseram não utilizar insumos químicos os princípios da agroecologia não 
se destacam com muita nitidez, pois para alguns, o sistema agroecológico se entende simplesmente 
a não utilizar veneno na produção de alimentos, o que na verdade não é. 
 

 
Figura 2: Utilização de adubação química. Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos autores. 
 

A falta ou deficiência na clareza do que representa à definição de sistema de produção 
agroecológica chega a ser revelada, de certa forma, quando os agricultores familiares são 
perguntados como realizam o isolamento da produção caso exista nas proximidades culturas 
convencionais. Conforme mostra a figura 3, dos agricultores familiares entrevistados 20,71% 
revelaram que utilizavam barreiras de mata nativa como isolamento das culturas convencionais, ao 
mesmo tempo em que 4,29% disseram fazer o isolamento com plantas cultivadas, 73,93% não 
fazem nenhum tipo de isolamento e o restante dos entrevistados, ou seja, 1,07% responderam que 
utilizavam outros tipos de isolamento da sua área cultivada de forma agroecológica. 

Na verdade, a mata nativa encontra-se naturalmente e muitas vezes sem a realização de 
algum manejo por parte dos agricultores. Essa argumentação sugere que há limitações além do 
entendimento e consciência dos princípios orientadores das práticas sustentáveis em sistemas 
agroecológicos. Para muitos dos agricultores familiares entrevistados, o fato de não utilizar veneno 
ou agroquímico na produção e de manter o isolamento da caatinga já está fazendo agroecologia. 
Este é um dos pontos que revelam uma fragilidade no interior das estruturas de produção agrícola 
de toda Rede Xique Xique, as quais expressam a necessidade por serviços de acompanhamento 
técnico de forma contínua. 
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Figura 3: No caso de haver culturas convencionais como é feito o isolamento da área? Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
Elaborado pelos autores. 
 

A partir da figura 4, é possível levantar uma demonstração a respeito do nível de 
conservação do solo nas unidades de produção. Conforme os agricultores entrevistados 37,14% não 
utilizam nenhuma prática de conservação, esse percentual mostra a grande deficiência no tocante a 
aquisição desse método, e em contrapartida 62,86 exercem alguma prática de conservação do solo. 
Entre as aderidas estão, o consorciamento de culturas, sendo a mais predominante, que consiste no 
plantio intercalado de culturas. Segundo Altiere (2009), o consorciamento de distintas espécies 
auxilia a criar habitats para os opositores naturais das pragas. Outra prática obtida para a 
conservação do solo é a rotação de culturas, eficaz para mantê-lo produtivo e rico em nutrientes, 
evitando seu desgaste. A cobertura morta também é relevante entre as formas de conservação, seu 
manejo é respeitável, pois não gera resíduos inaproveitáveis, mantendo a terra coberta e em seguida 
transformando-se em matéria orgânica, contribuindo assim para a nutrição das plantas. Com isso, 
percebe-se a dimensão da importância quanto às práticas de conservação do solo especialmente para 
os agricultores familiares que possuem poucas terras disponíveis para o plantio e recursos muitas 
vezes insuficientes para sustentação da produção. 
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Figura 4: Faz alguma prática de conservação do solo na propriedade? Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos 
autores. 
 

Em síntese é possível afirmar que as informações da pesquisa demonstram uma carência 
de clareza e pouco rigor dos agricultores familiares quanto às práticas que são fundamentadas nos 
princípios de uma dinâmica de agricultura sustentável, manifestando a fragilidade das estruturas e 
sistemas de produção da Rede Xique Xique. Essa fragilidade consta da ausência e falha dos serviços 
de acompanhamento técnico, os quais são formidáveis para estimular a inovação e nortear a 
transição de sistemas convencionais para o agroecológico. 
 
CONCLUSÃO 
 

Diante disso, foi possível verificar através de analises das práticas vivenciadas por 
produtores correspondentes a agricultura familiar da Rede Xique Xique, os resultados dessa 
pesquisa relataram obstáculos e potenciais. Quanto aos obstáculos observou-se uma certa distância 
entre a teoria agroecológica e as práticas desenvolvidas pelos agricultores familiares. Também 
observou-se o ambiente de produção material e de reprodução social da Rede Xique Xique, por 
meio de suas formas de organização e das práticas de produção agroecológicas e de comercialização 
solidária, e notou-se como um ambiente suscetível fértil para analises e estudos acadêmicos sobre a 
temática agroecológica como também para o fortalecimento das contestação sobre experiências 
sustentáveis de desenvolvimento rural. 
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 REFLEXÕES SOBRE O PAPEL SOCIALIZADOR DA TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA 
FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  

 

Ana Katarina Galdino de Araújo1; Jucieude de Lucena Evangelista2; Márcia de Oliveira Pinto3 

 

RESUMO: Este trabalho é parte do projeto de iniciação científica intitulado, “Televisão, escola e 
família: um estudo sobre as relações entre os espaços de socialização e de formação dos estudantes 
do ensino médio” cujo objetivo é investigar a percepção das famílias em relação ao papel da 
televisão como meio de formação e de socialização dos jovens estudantes. Neste texto, nossa 
reflexão foi desenvolvida com base em dados coletados de uma escola privada do município de 
Mossoró – RN. Empregamos o método de pesquisa quantitativa, a partir da aplicação de 
questionários fechados dirigidos às famílias de estudantes que participaram de nossa pesquisa do 
período 2010/2011. Nesta pesquisa, pretendemos entender como esses dois espaços de socialização, 
Televisão e Família dialogam entre si, desenvolvendo processos de educação não-formal, e como 
eles dialogam com a educação formal desenvolvida pela escola para compreender como essas 
mediações podem atuar no processo de ensino e aprendizagem. 
 

PALAVRAS – CHAVE: Comunicação; Educação; Televisão; Família e mediação. 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivenciamos uma era cada vez mais midiatizada em que as 
tecnologias de comunicação e de informação estão constantemente presentes na vida 
das pessoas, mais particularmente no cotidiano de crianças e jovens, que passam boa 
parte do tempo com a televisão. Segundo o Instituto de Pesquisas em Comunicação – 
EPCOM, 81% dos brasileiros assistem à televisão todos os dias da semana e gasta em 
média 3,5 horas por dia diante da TV. Sendo assim é correto afirmar que a televisão é o 
principal meio de informação e de entretenimento dos brasileiros. Dados de 2008 
revelam que a televisão está presente em 95,1 % dos lares do país. Dessa forma, dentro 
desse universo de telespectadores podemos deduzir que pais e filhos têm acesso à 
televisão quase diariamente, entretanto sabemos que devido à ocupação dos pais, ou até 
mesmo por omissão de alguns, talvez ambos não assistam à televisão juntos, nem tão 
pouco na mesma proporção que os filhos.  

Este trabalho foi produzido através de uma pesquisa desenvolvida pelo projeto 
de iniciação científica “Televisão, escola e família: um estudo sobre as relações entre os 
espaços de socialização e de formação dos estudantes do ensino médio”, que tem como 
objetivo estudar a percepção das famílias em relação ao papel da televisão como meio 
de formação e de socialização dos jovens estudantes. 

                                                            
1  Discente do curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Campus Central, UERN.  
E-mail: katarinaaraujo21@hotmail.com.  
2  Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. 
E-mail: jucieudelucena@hotmail.com.  
3  Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. 
E-mail: marciadeopinto@hotmail.com.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi realizada durante os meses de agosto de 2011 a julho de 2012,                   
com famílias de estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio privado Mater 
Christi do Município de Mossoró – RN. O universo que serviu para a coleta de dados e 
como objeto de análise deste trabalho foi o Colégio Mater Christi. A pesquisa foi 
aplicada através de questionários fechados dirigidos aos pais de estudantes que 
participaram de nossa pesquisa do período 2010/2011. Os questionários foram 
distribuídos entre os estudantes que se responsabilizaram por repassá-los a seus pais e 
recebê-los preenchidos. 

  
Dessa forma, a pesquisa de campo se realizou na segunda quinzena do mês de 

maio de 2012. O período para a coleta do material durou em média uma semana. Assim, 
durante essa semana foram feitas visitas cotidianas à escola para o recolhimento dos 
questionários junto aos estudantes. Foram distribuídos 40 questionários entre os alunos 
do terceiro ano do ensino médio, destes, apenas 17 retornam para nossa pesquisa.  

Compreendemos que esse baixo retorno de questionários, pode indicar à falta de 
diálogo e participação das famílias dos estudantes frente à escola. Acreditamos que por 
tratarmos de um universo de pais que vivem na contemporaneidade, e que por isso 
devem trabalhar durante todo o dia esses tendem a ficar mais tempo afastados de casa, 
consequentemente mais distante dos filhos, com isso, dificultando o diálogo entre pais e 
filhos, bem como a relação entre a escola e a família.  Dessa maneira, a pesquisa contou 
com a participação de dezessete famílias e os dados obtidos da aplicação dos 
questionários foram reunidos e tabulados através do cálculo de porcentagem simples. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente nossa pesquisa constatou que dentre os 17 pais entrevistados em 
sua maioria, com idades que variam entre 40 e 45 anos, 71% deles afirmou assistir 
televisão junto com o filho, mas somente à noite, enquanto que 29% informaram não 
estar com o filho enquanto este assiste à televisão. Na entrevista realizada com 85 
alunos, 74% deles disseram assistir a TV todos os dias, 23% afirmaram assistir de uma 
da tarde às seis da noite, período em que seus pais não estão em casa. No entanto, 76% 
dos jovens declararam que assistem à televisão no turno da noite, nos horários entre sete 
à meia noite.  

De certa forma, ainda que a maior parte dos pais e filhos envolvidos na pesquisa 
esteja ocupando o mesmo tempo diante da televisão, cogitamos a possibilidade de que 
esses momentos não coincidem necessariamente com os mesmos espaços, pois 51% dos 
estudantes disseram que têm em casa de dois a três aparelhos de televisão, e 39% 
declararam ter mais de três. Tal informação nos leva ao entendimento de que, com mais 
de um aparelho em cada residência é provável que um esteja instalado no quarto do 
filho, indicando que a presença de pais em casa não significa que eles assistam televisão 
juntos. Desse modo, os filhos podem assistir televisão, mais sozinhos, que mesmo em 
família.  

 
 

Nesse contexto de transformação, a autoridade familiar como primeira forma de 
respeito a uma instância ligada à tradição vem sendo questionada. A reestruturação 

Anais do VIII SIC 875

ISBN 978-85-7621-051-1



familiar – consequência da reorganização dos papéis – é responsável por um 
período de redefinição das posições de autoridade. O modelo familiar, já há 
algumas décadas, vive transformações graduais, mas extremamente profundas, 
dado que a inserção da mulher no mercado de trabalho e o aumento dos níveis de 
separação de casais contribuem para a emersão de um novo padrão de convivência 
e referências identitárias. (SETTON, 2002, p. 6).  
 
 
 

É comum a discussão sobre a disputa entre as principais agentes de socialização, 
de um lado a escola, do outro a família e entre ambas estão os meios de comunicação. 
Assim, na era moderna, a realidade que nos cerca passou a ser construída 
predominantemente a partir de representações midiáticas e a televisão tem papel central 
nesse quadro. 

Assim, escola e família se encontram em desvantagem frente a um meio de 
comunicação popularmente poderoso como a televisão, que dispõe de mecanismos 
facilitadores e encantadores para transmissão de suas mensagens? Dessa forma, Setton 
completa: 

 

Embora não seja apropriado conceber um modelo único de família, de escola e/ou 
de mídia, é possível considerar que cada uma dessas instituições pauta-se por 
propósitos e princípios distintos. Ou seja, por possuírem naturezas específicas, são 
responsáveis pela produção e difusão de patrimônios culturais diferenciados entre 
si. (SETTON, 2002, p. 3). 
 

 
A televisão se configura como um espaço de formação independente da 

educação escolar, a informação que ela veicula atua diretamente sobre a construção de 
visões de mundo, sobre a formação de opiniões em relação a temas que tratam do 
interesse coletivo, bem como a produção cultural dos telespectadores. Conforme Gómez 
(2008, p. 64), a televisão não dispõe de licença para ensinar, mas desempenha um papel 
tão importante quanto o das instituições legitimadas, escola e família para educar 
crianças e jovens.  

Quando questionado sobre os tipos de programas que nossos entrevistados 
costumam assistir com seus filhos, 54% declararam que assiste a programas 
informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo aos de entretenimento, 
enquanto que 23% afirmaram assistir a programas informativos e de entretenimento, 
mas dedica mais tempo à informação; 15% só assistem programas de entretenimento; e 
apenas 8% dos pais disseram que assistem só a programas informativos.   

Diante desses dados percebemos que os programas de entretenimento lideram na 
preferência dos nossos entrevistados. Esse resultado mostra que a televisão é usada 
predominantemente para o lazer entre os sujeitos pesquisados, e que apesar de estarmos 
em uma realidade cercada por aparelhos e equipamentos tecnológicos avançadíssimos e 
facilitadores de informação, a televisão ainda se constitui como sendo um meio de 
comunicação mais atrativo e envolvente.  

Questionamos também aos pais se a televisão é o principal meio de comunicação 
que sua família utiliza para se manterem informados, assim 53% afirmou que sim, a 
televisão é o principal meio de informação, mas que também se informam através de 
outros meios de comunicação, em contraponto com 47% que disseram também usar a 
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televisão para se informar, mas que ela não é o seu principal meio de informação. De 
qualquer modo, a televisão também ocupa papel importante como meio de informação 
entre as famílias pesquisadas. 

Assim, podemos então dizer que esses resultados creditam à televisão como uma 
instituição socializadora e formadora importante, que ocupa papel de destaque no 
cotidiano das pessoas. Dessa forma, Setton afirma: 

 
 

O processo de socialização pode ser considerado então como um espaço plural de 
múltiplas relações sociais. Pode ser considerado como um campo estruturado pelas 
relações dinâmicas entre instituições e agentes sociais distintamente posicionados 
em função de sua visibilidade e recursos disponíveis. Portanto, o processo de 
socialização deve ser compreendido como um fenômeno histórico complexo e 
temporalmente determinado. (SETTON, 2002, p. 3). 
 
 
 

Em relação à preocupação dos pais com os conteúdos que seus filhos assistem na 
televisão, 47% respondeu que se preocupa com a qualidade dos conteúdos que eles 
assistem e que sempre procuram tempo para acompanhá-los; outros 47% disseram que 
se preocupam, mas que nem sempre tem tempo disponível para acompanhar seus filhos; 
6% dos pais responderam que não se preocupam com os conteúdos que seus filhos 
veem na televisão, pois os filhos são crescidos e já sabem discernir o que é melhor para 
sua formação. 

 A partir desses dados julgamos que apesar dos pais temerem em relação à 
qualidade dos programas que seus filhos veem na televisão, e por mais que se esforcem 
esses pais ainda permanecem distantes deles, permitindo assim uma exposição maior a 
certas influências, e o que é pior, sem qualquer tipo de esclarecimento, orientação e 
discernimento por parte de seus responsáveis. 

Considerando as escolhas pessoais e sociais, dos jovens dessa nova geração, bem 
como o relacionamento da estrutura familiar desses lares se faz necessário destacar a 
situação civil dos nossos entrevistados, sendo assim, 94% dos pais entrevistados 
respondeu que são casados, contrapondo-se com apenas 6% que disseram serem 
divorciados. Frente a esse resultado podemos então cogitar que nossos jovens 
entrevistados vivem de certa forma em um ambiente possivelmente saudável, entretanto 
isso não significa necessariamente que seus pais lhes dediquem atenção precisa perante 
o veiculo televisão.     

Quando questionado em relação à opinião deles sobre se a televisão pode 
influenciar na formação dos seus filhos, 94% respondeu que sim; apenas 6% disseram 
que não. Dessa maneira, ao perguntarmos na visão desses pais que tipo de influência a 
televisão pode exercer sobre a formação de seu filho, como cidadão e formação para a 
vida, 94% dos entrevistados respondeu que pode ser tanto positiva quanto negativa, 
depende do tipo de conteúdo que se tem acesso e da importância que se dá a ele; de 
outro lado, 6% dos pais disseram que a televisão pode trazer influências negativas, e que 
mesmo que ela seja importante para a formação, ela também transmite valores 
negativos. 

A educação é um campo multidimensional onde se estabelecem múltiplas ações 
de socialização que acontecem por meio do diálogo entre os diferentes espaços de 
atuação e manifestação dos sujeitos. Dessa forma, a educação se constitui como etapa 
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preponderante no processo de preparação dos indivíduos desde o período da infância à 
adolescência, em que escola, meios de comunicação e família contribuem como 
importantes espaços de socialização, bem como de transmissão cultural que podem 
tanto estabelecer relações de diálogo como de ruptura entre ambas as partes. 

Na entrevista, perguntamos também aos pais a opinião deles sobre se a televisão 
pode ajudar seu filho na escola, dessa forma, 31% dos pais entrevistados responderam 
que sim, porque a televisão é educativa; Outros 63% disseram que sim, porque a 
televisão tem alguns programas que falam sobre o que seus filhos estudam na escola. Já 
a minoria, com 6% respondeu que a televisão não pode ajudar o seu filho na escola 
porque não é educativa. 

Diante desses resultados podemos afirmar que, de alguma forma, esses pais 
acreditam que a televisão pode ser um campo de incentivo, que pode servir de apoio na 
transmissão de conhecimento e de informação para a educação do seu filho. Sendo 
assim, consideramos que a televisão deve ser interpretada como um verdadeiro suporte 
ao ensino, e não ser reduzida a um instrumento exterior a esse processo, que muitas 
vezes é incorporada acriticamente, tanto pela escola quanto pela própria família.  

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Os meios de comunicação e a família compõem espaços de educação não formal 
que atuam diretamente na formação dos sujeitos, onde a família constitui o primeiro 
espaço de socialização que acontece através das relações entre família, valores 
costumes, cultura e visão de mundo. A televisão também se inclui no processo de 
educação não formal, uma vez que se estabelece integralmente como uma das primeiras 
formas de socialização entre as pessoas na atualidade. Esta forma de socialização é 
influenciada pelos próprios hábitos de consumo midiáticos dentro do ambiente familiar. 

Conforme afirma Goméz (1993, p. 63), “é claro que o que as crianças aprendem 
fora da classe tem importância em sua aprendizagem formal escolar, motivo suficiente 
para tal vivência ter importância também para nossa prática docente”. Dessa forma, 
entendemos que, para formar jovens mais críticos e entendedores do seu verdadeiro 
papel na sociedade não podemos desprezar o papel da televisão.  Assim, conforme 
Orofino: 

 
 

Certamente o silêncio não deve ser o caminho. A família e a escola juntas precisão 
se abrir para o diálogo sobre o que se passa na imaginação criativa nos momentos 
de entretenimento dos adoslescentes e crianças. (OROFINO, 2005, p. 46). 
 
  

É através do diálogo entre pais e filhos  sobre o veiculo televisão que é possível 
estabelecer novas formas de perceber e entender como esse meio de comunicação pode 
auxiliar num aprendizado mais que vai além dos conteúdos escolares.  

Dessa forma, entendemos que a educação contemporânea frente às novas 
tecnologias de comunicação e de informação, em convivência no mundo globalizado 
tem passado por grandes modificações em suas forma de aplicação do conhecimento. 
Assim, podemos dizer que hoje a educação passa por um processo multidimensional 
que se  desenvolve através do diálogo entre diferentes espaços de atuação dos sujeitos.      
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Os ambientes de socialização escola, meios de comunicação e a família 
constituem importantes espaços de atuação e de transmissão cultural, que podem 
exercer relações de diálogo ou de ruptura entre si, a partrir dos quais o sujeito pode 
aprender valores e visões de mundo. 

 
 
 
AGRADECIMENTOS 

Ao departamento de Comunicação Social da UERN. A UERN pelo subsídio 
financeiro e ao CNPq pela disposição e apoio durante a realização de todo o projeto. 
Também aos jovens estudantes, professores e pais que participaram dessa pesquisa. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 
6ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 

CARNEIRO, V. L. Q. A TV como objeto de estudo na formação e prática de educadores: 
prazer e crítica. Cadernos de Educação. Pelotas [28]: 197 – 212, jan.\ jul. 2007. 

CITELLI, Adilson Odair. Comunicação e educação: A linguagem em movimento. São Paulo: 
Senac, 2000. 

GÓMEZ, Guillermo Orozco. Professores e meios de comunicação: desafios, estereótipos. 
Comunicação & Educação. Brasil, v. 3, n. 10, 1993. Disponível em: 
<http://www.revistas.univerciencia.org>. Acesso em 3 maio 2010. 

GÓMEZ, Guillermo Orozco. Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século XXI. 
Comunicação & Educação, Brasil, v. 8, n. 23, 2008. Disponível em 
<http://www.revistas.univerciencia.org>. Acesso em 3 maio 2010. 

MARTIN-BARBERO, J. Desafios Culturais da Comunicação à Educação. Comunicação & 
Educação, Brasil, V. 6, n. 18, 2007. Disponível em <http:// www.revistas.univerciencia.org>. 
Acesso em 5 jul. 2011. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 5ª ed. São Paulo: Senac, 2000. 

OLIVEIRA, Rejane de. Problematizando práticas educacionais: O educador enquanto mediador 
da relação tv x escola. 1999. Disponível em:<http://www.sicoda.fw.uri.br/revistas/artigos>. 
Acesso em: 23 ago. 2011. 

OROFINO, Maria Isabel. Mídias e Mediação Escolar. Pedagogia dos meios, participação e 
visibilidade. 1ª ed. v. 12. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2005.   

ROCCO, Maria Thereza Fraga. Que pode a escola diante do fascínio da TV? São Paulo 1994. 
Série Idéias. Disponível em:<http://www.revistas.univerciencia.org>. Acesso em 20 ago. 2011. 

SETTON, Maria da Graça J. Família, Escola e Mídia: Um campo com novas configurações. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.28, n.1, p. 107-116, jan./jun. 2002. Disponível em: 
<http://www.revistas.univerciencia.org>. Acesso em 9 jul. 2012. 

Anais do VIII SIC 879

ISBN 978-85-7621-051-1

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/article/view/4368/4078
http://www.revistas.univerciencia.org/
http://www.sicoda.fw.uri.br/revistas/artigos


TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E 
RECONHECIMENTO 

 
Jorge Carlos de Andrade Júnior1; Geilson Fernandes de Oliveira2; Maria Adriana Nogueira3 

Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes4. 
 

RESUMO: A telenovela é considerada por muitos como o gênero narrativo mais popular da 
contemporaneidade, sendo visualizada como um lugar de expressão dos mais diversos sentidos. 
Identificando esta temática como um campo para discussões e pesquisas, o projeto intitulado 
Telenovela e Produção de Sentidos: relações entre ficção e reconhecimento visou analisar a 
produção de sentidos da telenovela Avenida Brasil, exibida atualmente no horário das 21h na Rede 
Globo de Televisão. Nesta emissora, as telenovelas caracterizam-se como sendo uma das produções 
de maior audiência e sucesso no Brasil. Geralmente, as mesmas duram de 6 a 9 meses, dependendo 
do sucesso gerado junto aos telespectadores. Os personagens da ficção, muitas vezes se assemelham 
a pessoas reais, o que proporciona um reconhecimento do receptor com o conteúdo televisivo. Neste 
contexto, a partir de observações realizadas através de um estudo de recepção televisiva, situamos a 
telenovela como fator que contribui para as seguintes relações: televisão e receptores, contexto 
cultural e discurso televisivo, real e imaginário, e todos entre si. A pesquisa foi orientada teórica e 
metodologicamente pelo Modelo das Multimediações, sustentado pela reflexão teórica no campo 
dos Estudos Culturais em Comunicação Latino-americanos, a partir das óticas de Martín-Barbero e 
Canclini, que convergem para o debate sobre as identidades culturais diante do fenômeno da 
comunicação mediada. Esses estudos versam que o contexto cultural é fator importante tanto para a 
constituição das audiências como para o processo de recepção, compreendendo este último, a partir 
de eixos afetivos e subjetivos, presente nas interações, sobretudo familiares e sociais.  

 
PALAVRAS – CHAVE: Telenovela; Recepção; Reconhecimento; Produção de Sentidos.  

 
 INTRODUÇÃO 

 
Popularizada dez anos após sua chegada ao Brasil, a televisão caracterizou-se como 

uma instituição social e agente mediadora entre os fatos que ocorrem nos mais diversos lugares do 
Brasil e do mundo, propiciando uma integração social e cultural. Alguns, enxergam a TV apenas 
pelo viés mercadológico, ou por seus mecanismos de sedução e massificação. Entretanto, a 
televisão faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, configurada de formas tão diversificadas e 
                                                            
1 Discente do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 
- FAFIC, Campus Central, UERN. E-mail: jorgejrandrade@yahoo.com.br.  
 
2 Discente do Curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC, 
Campus Central, UERN. Membro do Grupo de Pesquisa Informação, Cultura e Práticas Sociais, atuando na linha Discurso, Mídia e 
Tecnologia. E-mail: geilson_fernandes@hotmail.com. 
 
3 Discente do Curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC, 
Campus Central, UERN. Membro do Grupo de Pesquisa Informação, Cultura e Práticas Sociais, atuando na linha Produção de 
Saberes, Subjetividades e Gênero. E-mail: nogadriana@yahoo.com.br.  
 
4 Docente do Curso de Comunicação Social, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC e dos Programas de Pós-
Graduação em Letras – PPGL e Ciências Sociais e Humanas - PPGCSH, Campus Central, UERN. Líder do Grupo de Pesquisa 
Informação, Cultura e Práticas Sociais. E-mail: marciliamendes@uol.com.br.  
 

Anais do VIII SIC 880

ISBN 978-85-7621-051-1



com tantos graus de significação para o público receptor, que não é possível analisá-la sem 
considerar as inter-relações que mantém com os contextos sociais e culturais. É nesta perspectiva 
que se insere a problemática que é posta em cena por esta pesquisa.  

Na atualidade, a televisão tem sido o meio mais acessível de divulgação de notícias, 
informações e propagandas publicitárias, mesmo após o advento da internet, tendo o poder de 
manter os telespectadores por horas a sua frente. Encontrar uma residência em nosso país onde não 
exista uma televisão é quase impossível, o que significa que ela já se tornou parte fundamental na 
vida social da população brasileira.  

Diante deste contexto, elegemos como objeto de estudo as telenovelas, que após os seus 
mais de 40 anos de história, consolidaram-se como a produção de maior rentabilidade da TV 
brasileira, sendo exportada atualmente para mais de 140 países, chegando aos diversos recantos do 
planeta. Após inúmeras mudanças, a telenovela assume a cada dia uma linguagem que integraliza 
todo o país, tornando-se espaço legitimado para discussões e debates sobre os mais distintos 
assuntos e temas sociais. Embora em muitos casos sejam vistas como uma espécie de espetáculo 
para a promoção de produtos e pessoas, é uma das produções de maior audiência dentro da grade de 
programação, o que por si só justifica a priori a sua escolha enquanto objeto a ser pesquisado. Neste 
sentido, no presente estudo foi objetivado pesquisar os processos e as práticas de recepção da  
telenovela do horário das 21:00h exibida pela Rede Globo a partir de três mediações: cotidiano 
familiar, subjetividade e relações entre gêneros;  estabelecer relações entre ficção e reconhecimento 
por parte do grupo pesquisado, e; identificar quais questões abordadas nas novelas geram uma 
maior identificação por parte dos colaboradores da pesquisa. 

As temáticas apresentadas nas telenovelas dão margem para que o telespectador se 
envolva com seus personagens e muitas vezes possam até mesmo ter o poder de interferir no 
enredo, pois através das pesquisas de audiência que são feitas, os autores podem saber como está 
sendo a aceitação do público. Promovem ainda uma disseminação de diferentes culturas que são 
apontadas nas narrativas, servem como modo de fazer o público conhecer diferentes realidades e 
ainda abrem espaço para a discussão de diversos assuntos como aborto, homoafetividade, pedofilia, 
diferenças de classes, etc., temas recorrentes principalmente nas novelas do horário das 21horas, 
que geralmente tem um público já adulto (o que não se trata de uma regra) e tendem a tratar com 
mais assiduidade de temas polêmicos.  

O momento de assistir a telenovela pode ser visto como um momento de sociabilidades, 
já que em alguns casos, fazem com que as famílias se unam para assisti-las. Além disso, enquanto 
produto nacional e internacionalmente conhecido, as telenovelas vem sendo uma fonte de impressão 
inegável da nossa cultura, um retrato fiel de como a mídia pode ser massificadora e manipuladora, 
às vezes arbitrária. Sobre massificação Junqueira (2009, p. 31) afirma: “esse mecanismo contribui 
para criar e reproduzir ideologicamente a sociedade de massa, a partir da indiferenciação dos grupos 
sociais. Os grupos dominantes, impondo fortemente sua visão de mundo face aos grupos 
dominados, e estes, impotentes para afirmar a sua”.  

É sabido que a relação dos receptores com os meios de comunicação de massa não se dá 
de forma direta, muitos são os fatores que atuam entre a emissão e a recepção da mensagem 
televisiva, e que a estratégia para compreender esse fenômeno, necessariamente, deve deslocar o 
eixo de análise do meio para às mediações, sendo esse o espaço onde se constrói a articulação com 
os grupos sociais.  

Para melhor explicitarmos o viés teórico-metodológico que foi adotado na pesquisa, se 
faz necessário responder a seguinte indagação: o que entendemos por pesquisa de recepção nos 
estudos de comunicação? Como teremos oportunidade de apontar, há necessidade de fortalecer a 
contribuição distintiva da teoria latino-americana das mediações aos estudos atuais de recepção. 
Essa contribuição está justamente na tentativa de questionar as abordagens teóricas anteriores, 
simplificadoras e fragmentadoras da comunicação, firmando a recepção como perspectiva teórica 
integradora dos processos da produção, do produto e da audiência. Nesse sentido, a recepção passa 
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a ser vista como momento privilegiado da produção de sentido, contrariando a concepção 
reprodutivista e firmando que “mais do que de meios, a comunicação se faz hoje questão de 
mediações, isto é, de cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.19). 

Os estudos de recepção na América Latina ainda são muito recentes. Sua emergência se 
dá no início dos anos 1980, no bojo de um forte movimento teórico-crítico que procurava fazer uma 
nova reflexão sobre a comunicação e a cultura de massas através da reflexão alternativa às análises 
funcionalistas, semióticas e frankfurtianas predominantes até então.  

Analisando a televisão como uma janela para o mundo, que “espelha a realidade”, que 
produz e reproduz significado entre outras afirmações, torna-se relevante levantar algumas 
questões: que opiniões são formadas pelos receptores? Quais sentidos eles atribuem ao que é 
veiculado na telenovela? O que a faz ter tanta influência no público? Objetivando responder estas 
questões é que se fez necessária a realização de estudos, que remetem ao processo de recepção, 
tendo em vista que em nosso país, ainda são muito homogêneas as pesquisas no campo da 
Comunicação, tratando na maioria das vezes da análise sistemática de produtos culturais, sem um 
amparo da antropologia e da sociologia, que são essenciais para o surgimento e amadurecimento de 
discussões e reflexões teórico-metodológicas, uma vez que, preocupamo-nos com os modos e 
caminhos que as formas simbólicas percorrem até chegar ao seu destino, mas pouco com o que 
acontece quando esta chega, bem como o que dela é feita.  

Comparando com os estudos do campo da comunicação realizados em outros países, 
Silva (1985, p. 43) nos mostra que “os estudos de recepção estão entre os mais numerosos na 
literatura internacional de comunicação de massa” por um simples motivo: “a preocupação com os 
efeitos desses meios sempre foi à dominante”. Contudo é só agora, mas especificamente a partir da 
década de 90, que as pesquisas em comunicação passam a dedicar atenção para este fato em nosso 
país (JACKS, 2008). Observando esse cenário é que foi objetivado a partir dos resultados obtidos, 
contribuir para o avanço nos estudos sobre recepção em nível local e regional.  

Vale salientar que essa pesquisa foi a segunda fase de uma primeira aprovado no edital 
PIBIC-UERN/CNPq 2010/2011. Nesta, trazemos resultados mais maduros obtidos após maior 
experiência e proximidade com a temática trabalhada. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Tratando-se de uma problemática que lida com dados construídos a partir de elementos 

da subjetividade, optamos por conduzir a investigação em uma abordagem que se insere na 
perspectiva qualitativa. A escolha por essa abordagem investigativa comporta a definição do 
referencial interpretativo concomitante à construção dos dados e às leituras. Os estudos de caráter 
qualitativo trabalham, pois, com a idéia de que nada é a priori dotado de significado próprio. A 
realidade é construída socialmente e o significado a ela atribuído está relacionado com as vivências 
e as percepções dos agentes sociais.  

A pesquisa qualitativa não é um conjunto de procedimentos que depende fortemente de 
análise estatística, ou seja, não é a quantidade de dados que importa, mas a situação do pesquisador 
no contexto e a interpretação que ele fará dos acontecimentos durante a condução da pesquisa, 
sendo uma espécie de intérprete da realidade. 

Assim, para a obtenção dos resultados dessa pesquisa, foi utilizado o método 
etnográfico, que consiste em uma imersão do investigador na situação estudada com o objetivo de 
descrever e explicar os fenômenos observados. Neste caso, a pesquisa relativa à recepção na 
produção midiática contemporânea. Para a realização da pesquisa, optamos inicialmente por estudar 
duas famílias de estrato socioeconômico médio, todavia, tivemos dificuldades para encontrarmos 
colaboradores. A maioria dos sujeitos aos quais solicitávamos permissão para o desenvolvimento da 
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pesquisa se recusava quando tomavam conhecimento da necessidade de uma caracterização social 
da família, assim como da necessidade de assistir a telenovela conjuntamente.Deste modo, novas 
estratégias de pesquisa tiveram que ser idealizadas. Reduzimos o número de colaboradores, que 
passou a ser somente uma família, no caso do município de Olho D’água do Borges - RN, cidade a 
qual pertence um dos membros da pesquisa. A família selecionada aceitou a proposta de realização 
da pesquisa desde que os seus integrantes não fossem identificados, o que foi prontamente aceito 
pelo pesquisador. A família eleita para o estudo de recepção possui quatro membros, sendo o pai, a 
mãe, e um casal de filhos e pode ser caracterizada como sendo integrante da nova classe média 
brasileira, com acesso a alguns bens de consumo.  

Após a escolha e caracterização da família, foi feita a observação dos colaboradores 
assistindo a telenovela do horário das 21horas da Rede Globo – Avenida Brasil -, onde foram 
analisadas suas reações, e posteriormente por meio da realização de entrevistas com perguntas 
abertas identificados os principais assuntos com os quais essas famílias se reconhecem enquanto 
agentes sociais. Através das reações e comentários dos membros das famílias foi possibilitada a 
compreensão da visão desses sujeitos no que se refere ao objeto de estudo, assim como se dá o 
reconhecimento de fragmentos de sua realidade na ficção a partir de três mediações: cotidiano 
familiar, subjetividade e relações de gênero. Para a realização da pesquisa, foram feitas em média 4 
visitas mensais em um período de três meses às famílias, oportunidade na qual o pesquisador 
visitante via a telenovela juntamente com os membros da família, bem como observava as suas 
impressões, traduzidas por meio de comentários. Vale ressaltar que o pesquisador-observador não 
interagia diretamente com os sujeitos analisados, apesar de observá-los continuamente. O 
comportamento dos mesmos era anotado em um diário de campo. 

As mediações escolhidas não foram aleatórias, mas decorrentes das exigências 
metodológicas de integração das diversas dimensões do processo de comunicação e da abordagem 
multidisciplinar presente nas teorias das mediações. Uma das premissas básicas dessa teoria é que 
se supere o estado de segmentação a que foi reduzido o processo de comunicação, através da leitura 
da matriz lasswelliana que a pesquisa de comunicação institucionalizou. Por isso, a relação de mão 
única é deslocada para uma malha de interações recíprocas entre produção, o produto e a recepção. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Por meio do estudo de recepção empreendido nesta pesquisa analisamos as formas e 
os modos que os indivíduos pertencentes à família de colaboradores produzem e reproduzem 
sentidos através das mediações da telenovela. No que se refere às relações dos componentes da 
família com a telenovela Avenida Brasil, escolhida como nosso objeto empírico de estudo, notou-se 
que nem todos da família possuem relações semelhantes com o produto cultural televisivo estudado. 
A matriarca da família é aquela que mais proximidade e fascínio tem pelo que é veiculado na 
telenovela. Para ela, assistir a novela é um momento que deve ser de sossego, uma vez que é 
justamente no horário em que encerra os seus afazeres domésticos, ressaltando que ela é uma dona 
de casa. O pai tem uma relação diferenciada com a telenovela, se mostra distante, mas não raro é 
observado que ele também tem sua atenção tomada por ela. No caso da novela Avenida Brasil, esta 
teve atenção principalmente em seu início, quando retratava a carreira de um jogador de futebol do 
Flamengo, time ao qual torce o patriarca da família, em seguida, quando esta temática foi 
substituída por outras houve certo afastamento. Os filhos, ainda em idade escolar também vêem a 
telenovela rotineiramente. Constatamos que para esta família, assistir a novela não é um momento 
qualquer, mas muitas vezes um momento de união já que a assistem juntos, e compartilham 
comentários sobre as temáticas que estão sendo tratadas, temáticas estas que julgamos importante 
elencar para uma melhor compreensão das relações existentes.  
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Para isto, faremos um breve resumo da novela Avenida Brasil. Do autor João Emanuel 
Carneiro, a atual telenovela do horário das 21 horas da Rede Globo pode ser caracterizada 
principalmente por ter mais de 70% dos seus personagens na classe C, entre estes, jogadores da 2ª 
divisão, cabeleireiras, domésticas, etc., o que para diversos críticos do gênero é inédito na TV 
brasileira e incentivado pela ascensão da classe C. Substituta da novela Fina Estampa, Avenida 
Brasil teve sua estréia em 26 de março de 2012, e seu enredo gira em torno da história de vingança 
da mocinha vivida pela atriz Débora Falabella, todavia, a protagonista não pode ser comparada as 
mocinhas convencionais das telenovelas, já que em busca de vingança, motivada pela morte de seu 
pai (Tony Ramos) e conseqüente abandono por parte de sua madrasta (Adriana Esteves) em um 
lixão, oscila entre o tradicional bem e mal. No início da trama Carminha (Adriana Esteves) se casa 
com Genésio (Tony Ramos), pai de Rita (Débora Falabella), porém, no decorrer do casamento 
Carminha mostra sua verdadeira face – uma pessoa maldosa e ambiciosa, que aplica um golpe em 
Genésio que acaba sendo morto. Com o intuito de se livrar de sua enteada, Carminha abandona Rita 
em um lixão, que acaba recebendo a atenção de Lucinda (Vera Holtz). Enquanto mora no lixão, 
Rita se torna muito amiga de Jorginho (Cauã Reymond), mas os dois se separam quando ela é 
adotada por uma família argentina e ele por Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha. 

Na segunda fase da novela, Rita, já adulta resolve voltar para o Brasil, onde assume a 
identidade de Nina, com o objetivo de acertar as contas com Carminha. O seu plano de vingança é 
iniciado quando ela consegue emprego na casa da nova família de sua madrasta, o que gera várias 
situações. 

Para a família analisada, principalmente para a mãe e os filhos, inicialmente a vingança 
da protagonista é justificável, tendo em vista as maldades cometidas pela personagem interpretada 
por Adriana Esteves, conforme é possível notar no seguinte comentário apreendido nos primeiros 
capítulos da telenovela: 
 

Rita tem que se vingar, ela já sofreu muito5 (comentário da mãe). 
 
Tenho certeza que ela vai voltar e se vingar. Nas novelas o mal nunca vence 
(comentário da filha). 
 

Os comentários gerados, assim como a “torcida” muitas vezes presentes demonstram 
que os telespectadores são mais que meros receptores passivos, mas produtores e reprodutores de 
sentidos, que significam e ressignificam o que lhes é destinado, elaborando e reelaborando as 
mensagens que são recebidas. Neste sentido, neste estudo, deixamos de lado análises e conceitos 
que “sempre apontam para o erro de se considerar a massa um pólo passivo com relação aos 
conteúdos da indústria cultural” (SODRÉ, 1990, p. 46). 

Outro fator que pode ser destacado da relação entre a telenovela e a produção de 
sentidos é a ansiedade que ela causa nos seus telespectadores, conforme foi possível observar na 
família analisada, principalmente nos capítulos que eram encerrados com cenas mais intensas, tais 
como a morte do pai da protagonista, ou do seu abandono no lixão, o que gera interesse até do 
patriarca da família, o membro que mais se distancia da produção. Como um modo de saber o que 
vai ocorrer nos próximos capítulos, a mãe e os filhos – a filha com maior destaque, já que o filho 
estuda a noite e só vê o final da novela, isto quando chega a tempo – dizem ficar atentos para a 
chamada da telenovela, que apresenta um breve relato do que vai acontecer no capítulo seguinte. 
Muitas vezes, quando o pesquisador chegava na residência da família para ver a novela, a mãe já 
sabia o que iria acontecer. Quando questionada de como ela tinha conhecimento das informações, 
ela confessava que tinha ouvido no rádio pela manhã, enquanto arrumava a casa. Diante de tal 
afirmação, nos deparamos com a concordância do pensamento de Nilda Jacks (1999), ao afirmar 

                                                            
5 Os comentários aqui colocados em citações diretas foram obtidos através da observação do processo de recepção televisiva e a 
partir de conversas da família pesquisada com o pesquisador. Os mesmos são apresentados em sua forma literal.  
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que o momento de recepção ultrapassa o momento de interação com os meios, no nosso caso, 
ultrapassa o momento do “assistir a novela”. 

 
O processo de recepção é visto como algo que não se dá apenas no momento da 
interação com os meios de comunicação, mas começa bem antes e termina bem 
depois, fundindo-se com as práticas cotidianas dos receptores, ação onde ganha 
sentido ou não, através da negociação com os significados propostos pela família, 
escola, religião, partido político, empresa, etc. (JACKS, 1993, p. 48-49) 

 
Durante toda a realização da pesquisa foi observada cuidadosamente a dinâmica 

familiar, fator de suma importância para compreender as diferentes formas de apropriação da 
telenovela. Como já visto, no começo da trama, o pai dava certa atenção devido o fato de ser dada 
ênfase a um jogador do flamengo, mesmo time que torce, mas quando esta temática sai do centro da 
trama, a atenção do pai torna-se dispersa, reduzindo-se a momentos de alta da trama, que segundo 
ele, 

 
Às vezes, de tanto ouvir a mulher e meus filhos falarem sobre a novela eu acabo 
assistindo também pra não ficar de fora (comentário do pai). 

 
Para Lopes, Borelli e Resende (2002, p. 46): 

 
A dinâmica familiar é de importância fundamental para entender as diferentes 
apropriações/construções de sentido sobre a telenovela, já que o espaço/tempo das 
rotinas e práticas cotidianas são o cenário imediato onde se dá a situação de 
assistência da telenovela. Além disso, os espaços de circulação da telenovela são 
constituídos principalmente por relações transfamiliares. 

 
Sobre a configuração da telenovela enquanto uma trama que sempre se encerra no ponto 

mais alto do capítulo, é importante recordar que as telenovelas, ou narrativas ficcionais, tiveram sua 
origem no folhetim, literatura originária da França, cujo objetivo central é o de entreter, com 
histórias do cotidiano das classes baixas e altas, que ao lerem suas narrativas se identificavam com 
suas personagens. Essas narrativas eram contadas sob a forma de fatias, no sentido de que as 
histórias eram narradas diariamente, ou seja, em série, com a finalidade de prender a atenção do 
leitor e instigá-lo a continuar a acompanhar o desfecho da trama, atendendo por sua vez, uma 
necessidade comercial. Essa linha de raciocínio é facilmente identificada hoje no âmbito da 
teledramaturgia, particularmente na telenovela, considerada como outra forma de narrar em série. 
Mas é preciso considerar que a forma do folhetim serviu de orientação na produção de novela no 
mundo moderno. 

As formas e os modos que os indivíduos produzem e reproduzem sentidos a partir da 
telenovela podem ser visualizados através dos estudos de recepção, tipo de estudo que ainda está em 
processo de consolidação. De acordo com Silva (1985, p. 45): 
 

[...] a maioria absoluta das pesquisas sobre recepção de TV tem como objetivo 
medir o tamanho da audiência, estimar sua atitude em relação ao veículo como um 
todo ou as programações específicas, constatar o impacto da TV sobre a rotina 
diária das pessoas ou perceber que tipo de efeitos a TV pode ter sobre a interação 
social dos espectadores. 

 
 O pensamento de Silva (1985) corrobora com o de Nestor Garcia Canclini (1993), ao 

atestar que os primeiros investigadores dos estudos de recepção ignoravam os aspectos 
socioculturais, assim como as características dos receptores, apontando os meios de comunicação, 
como a televisão, como os protagonistas centrais dos processos de comunicação. Para Canclini 
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(1993), a mudança no tipo de análise dos meios de comunicação de massa é um dos pressupostos 
condutores que colocam o modelo teórico-mediativo da obra de Jesús Martín-Barbero como um dos 
mais importantes na atualidade. Para Martín-Barbero (2001), a recepção é um processo de 
negociação de sentidos atravessado pelas mediações. 

Em um dos momentos de recepção da telenovela Avenida Brasil é observado a 
negociação de sentidos discutida anteriormente. Como dito inicialmente, alguns membros da 
família torciam pela vingança da protagonista, mas com o decorrer da telenovela, algumas opiniões 
foram negociadas, diante do conteúdo que foi transmitido. O início da vingança da personagem 
Rita/Nina causou certa confusão nos telespectadores analisados, ao ponto de em alguns momentos 
eles afirmarem que iam deixar de assistir a novela. Tal fato pode ser evidenciado pela falta de 
controle que os telespectadores tem com relação aos capítulos das telenovelas. É sabido que a 
telenovela é uma obra aberta, que pode ser modificado, mas em alguns momentos, certas mudanças 
não cabem no roteiro. A obsessão por vingança da protagonista causa mudanças no comportamento 
dos receptores, que já não a reconhecem como as outras mocinhas presentes em seu repertório 
televisivo, lhes causando confusão. Ao mesmo tempo em que torce pelo castigo da vilã, a mãe e a 
filha não querem que a mocinha “suje suas mãos”.  
 

Num tou gostando mais tanto dessa novela não, Nina tá ficando muito mau 
(comentário da mãe) 
 
Não tou entendendo mais nada (comentário da filha) 

 
 De todo modo, é perceptível que as tramas narradas seduzem e envolvem os 

espectadores, inserindo-os na realidade ficcional. O espectador passa de certo modo a viver a trama, 
acompanhado todos os passos, o que gera uma identificação que possibilita a produção de sentidos. 
A partir da exibição da telenovela, os colaboradores produziam sentidos que eram reproduzidos em 
seus comentários, ressaltando-se que cada membro, produzia sentidos específicos de acordo com a 
sua realidade, destacando a presença e influência da dinâmica familiar de acordo com o contexto em 
que estão inseridos. Nas observações, ficou perceptível que o envolvimento dos sujeitos era tanto 
que muitas vezes se estabelecia um diálogo com os personagens.  
 
 
CONCLUSÃO 
 

Podendo ser considerada como o gênero narrativo mais popular da contemporaneidade, 
a telenovela cada vez mais é vista como um lugar de produção dos mais diversos sentidos. Hoje, é 
como se cada personagem pudesse ser reconhecido na vida real, no imaginário social, através dos 
tipos humanos, dos ambientes e ações cotidianas. Mas estes reflexos nada mais são do que 
representações do real, uma construção imaginária, onde se buscam elementos pertinentes para se 
construir uma realidade familiar, natural e reconhecível. As representações encontradas na 
telenovela não podem ser vistas como sendo uma negação total do real, mas como uma 
transfiguração, que nos seduz e absorve parte de nossa atenção. 

No cotidiano familiar investigado, a telenovela possui grande importância, pautando 
discussões não somente internas, mas também além do lar, conforme informado pelos 
colaboradores/as. Os temas tratados, comumente de interesse da sociedade abordam questões que 
prendem a atenção dos telespectadores, pautando o seu dia-a-dia. A dona de casa, por exemplo tenta 
encerrar suas atividades antes do início da telenovela, e o filho tenta chegar da escola antes de seu 
término. 

Os contextos aos quais estão inseridos os sujeitos investigados são de grande 
importância, já que é a partir daí que significam e ressignificam as temáticas abordadas. As 
apropriações em uma mesma família, por exemplo, são distintas. Em nosso caso, o patriarca 

Anais do VIII SIC 886

ISBN 978-85-7621-051-1



demonstrava pouco interesse se comparado a sua esposa e filha, e o filho via a telenovela somente 
quando possível, uma vez que estudava no período da noite.  

É verificado na recepção grande influência por parte da telenovela na vida e 
comportamento dos sujeitos investigados, desde a quantidade de horas dedicadas a assistir TV, até o 
ouvir ao rádio para saber o que vai acontecer na novela. 
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VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE 
MOSSORÓ-RN 

 
Nedson Danildo da Fonseca1

; Herminio Sabino de Oliveira Junior2
; Alfredo Marcelo Grigio

3 
 
 
 

RESUMO: A cidade de Mossoró, atualmente, passa por um processo de crescimento de seu 
território, necessitando de um estudo mais aprofundado de suas características socioambientais, 
deste modo o presente trabalho tem como proposta buscar compreender a questão socioambiental 
mostrando pontos com áreas de vulnerabilidade e risco socioambiental em duas AED’S – Área de 
Expansão Demográfica da área urbana de Mossoró, através de indicadores ambientais e sociais. A 
metodologia baseia-se na construção de um SIG – Sistema de informação geográfica e no 
cruzamento dos mapas de vulnerabilidade ambiental e social a fim de se obter a construção do mapa 
de vulnerabilidade socioambiental. Os resultados mostraram que, as AED’S estudadas possuem 
indicadores socioambientais diferenciados, existindo áreas que apresentam vulnerabilidade 
socioambiental alta e baixa. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Risco Socioambiental; Urbanização; Área de Expansão Demográfica. 
 
 
INT RODUÇÃO 

Os problemas relacionados com as questões socioambientais acarretados pelos 
processos de crescimento das cidades, principalmente, no final do século XX e no inicio XXI e com 
o aumento da taxa de urbanismo, atinge de forma diferenciada os diversos segmentos da sociedade. 
Atualmente, a preocupação de aliar o desenvolvimento urbano com a temática ambiental está muito 
mais abrangente quando comparada ao início dos movimentos ambientais. 

A problemática ambiental esteve em debate nas grandes conferências mundiais, 
sobretudo a partir da década de 70 tais como: a Conferência de Estocolmo na Suécia e a Rio - 92 
ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no Brasil. A partir dessas conferências os debates sobre a 
temática socioambiental foram mais bem estruturadas e assim a questão da mitigação dos 
problemas ambientais foram discutidos de forma mais abrangente.  

O município de Mossoró, por ser uma cidade que sempre possuiu um importante papel 
na economia do estado do Rio Grande do Norte - RN foi e é alvo de muitas empresas que buscam a 
especulação imobiliária. Os empreendimentos que cada vez mais são presentes na cidade são os 
principais impulsionadores da expansão urbana, mas também são geradores de vários problemas 
ambientais. 

 A cidade apresenta vários problemas de infraestrutura originando uma condição 

                                                 
1Discente do curso de gestão ambiental da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Central – UERN. e-mail: 
danildo.uern@hotmail.com 
 
2Discente do curso de gestão ambiental da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Central – UERN. e-mail: 
dhiogo_junior@hotmail.com 
 
3 Docente do Departamento e gestão ambiental da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Central –  UERN. e-mail: 
grigioma@yahoo.com.br 
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inadequada aos seus moradores, principalmente, aos que residem nos bairros mais periféricos, 
sobretudo as populações de baixa renda. Observando o atual crescimento da zona urbana de 
Mossoró, os estudos socioambientais tornam-se indispensáveis para que se possa compreender de 
que maneira se dá este. Fazer uma análise da vulnerabilidade da cidade de Mossoró tem um carácter 
significativo, pois busca entender e sugerir um crescimento aliado ao desenvolvimento urbano 
democraticamente igual. 

Com a necessidade de estudos mais aprofundados sobre questões socioambientais, o 
presente trabalho tem como objetivo geral gerar o mapa de risco socioambiental em duas AED’S da 
área urbana. A primeira é formada pelo bairro Abolição e a outra é formada pelos bairros Belo 
Horizonte, Planalto Treze de Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré. Já os 
objetivos específicos são: levantamento parcial dos indicadores sociais para os bairros; 
levantamento parcial dos indicadores ambientais para os bairros; cruzamento dos indicadores 
sociais com os indicadores ambientais e, o mapeamento das categorias de risco socioambiental das 
referidas AED’S. 

 

Materiais e Métodos  

 

 A pesquisa se baseou na metodologia proposta por Alves (2006), onde destaca como 
indicadores sociais os dados de população, quantidade de crianças e o número de jovens chefes de 
família, que nesse trabalho será na faixa etária de 10 – 24 e a taxa de alfabetismo, entre outros e, 
para caracterizar a vulnerabilidade ambiental será observado o cruzamento dos indicadores: 
proximidade dos cursos d’água, no caso rio Apodi-Mossoró (Exposição ao Risco) e a cobertura de 
esgoto (Exposição à Degradação) para duas Áreas de Expansão Demográfica - AED’S, a primeira 
AED’S é formada pelo bairro Abolição e a segunda AED’S é formada pelos bairros Belo Horizonte, 
Planalto Treze de Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré. Com o banco de dados 
gerado dentro de ambiente de Sistema de Informação Geográfico – SIG realizou-se os cruzamentos 
dos indicadores sociais e ambientais a fim de se obter a construção do mapa de vulnerabilidade 
socioambiental.  

A AED’S formada pelo bairro Abolição fica localizada na região oeste da cidade de 
Mossoró, e a segunda AED’S está localizada em duas regiões, parte na região sul (Belo Horizonte, 
Itapetinga, Bom Jesus, Alagados) e parte na região leste (Planalto 13 de maio e Alto do Sumaré), 
conforme figura 01. 

 

 RESULTADOS 

Risco Ambiental 

A área urbana de Mossoró é cortada pelas águas do rio Apodi-Mossoró e várias 
residências estão localizadas nas suas margens.A partir da observação em campo e com o auxilio de 
imagens aéreas somente as AED’S – 2 compostas pelos bairros Belo Horizonte, Planalto Treze de 
Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré está na área de influência direta do rio 
Apodi – Mossoró. Já na AED’S – 1 formada pelo bairro Abolição existe alguns canais pluviais, 
porém esses são canalizados, e na escala de trabalho não foi possível identificar esses referidos 
canais. 

     Referente ao mapa de exposição ao risco, que foi elaborado a partir da criação de buffers 
de 50m dos corpos hídricos, notou-se que a AED’S – 2 possui um  maior território dentro da área do 
buffer, já a  AED’S – 1 não observou-se áreas dentro do buffer, devido a características 
mencionadas anteriormente. 
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Os bairros que compõe a AED’S – 2 já sofreram com inundações e enchentes como é o 
caso do bairro Belo Horizonte e Alagados que no ano de 2008 onde essas inundações aconteceram 
de forma mais grave, causando vários danos humanos, materiais e financeiros. Com essas 
inundações vários problemas ocorrem para a população residente nessas áreas tais como, abandono 
de suas residências e comércio, doenças de veiculação hídrica, a falta de aula devido à ocupação por 
parte da população nas escolas, dentre outro problemas. 

Diante das informações, a AED’S – 1 está classificada como de exposição ao risco 
baixa, enquanto que a AED’S – 2 possui áreas com baixa e alta exposição ao risco. Essa situação 
expõe as populações que habitam dessas áreas a riscos ambientais, tais como: as doenças de 
veiculação hídrica.  

Ao analisar o indicador de cobertura de esgotos, as AED’S possui níveis consideráveis, 
chegando a 98% dos domicílios atendidos (CENSO 2010), mas quando analisada as áreas saneadas, 
notamos que a AED’S – 2 não possui o  sistema de saneamento básico implantado na maioria de sua 
área, onde o destino dos efluente são valas, fossas rudimentares ou até mesmo o rio, agravando 
assim a situação da população e caracterizando um quadro de exposição a degradação alta. 
Diferentemente da situação exposta no parágrafo anterior, a AED’S – 1 possui um sistema de 
saneamento básico que está em execução e contempla a grande maioria da AED’S. 

 Realizando o cruzamento dos mapas de exposição ao risco e exposição à degradação 
como já mencionado anteriormente, chegou-se às classificações das AED’S em relação às classes de 
risco ambiental (figura 01). 

  

 

                 Figura 01: Exposição ao Risco Ambiental por AED’S 
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A AED’S – 1, composta pelo bairro Abolição, está classificada como sendo de risco 
ambiental baixa, uma vez que mais de 50% de sua área está fora das margens de 50 metros do rio e 
possui uma rede de esgoto que cobre mais de 98% das residências, além de contar com o sistema de 
saneamento básico em funcionamento. Já a AED’S – 2 está classificada em vulnerabilidade 
ambiental média, categoria 3 com baixo risco e alta degradação, onde mais de 50% da área está fora 
das margens de 50 metros do rio e  o saneamento básico cobre menos de 50% de toda a área. 
        Isto nos mostra a necessidade do poder público desenvolver políticas de prevenção e de 
reestruturação do ambiente já construído melhorando o sistema de saneamento  

Feito um análise comparativa das características de infraestrutura entre as duas AED’S, 
notamos que a de AED’S – 1 possui equipamento de esgotamento sanitário melhores, o 
abastecimento da rede geral de água, contempla mais de 99% da AED’S tendo apenas 21 domicílios 
abastecidos de outra forma. Já a AED’S – 2 mesmo possuindo um elevado índice de abastecimento, 
há existência de mais residências possuírem outra forma de abastecimento.         

Mas se for realizado um análise separadamente dos bairros que formam a AED’S 2, 
notamos que o bairro Bom Jesus é o que apresenta a menor porcentagem em relação ao 
abastecimento de água, possuindo 100 residências não pertencentes a rede de distribuição de água 
em um total de 650 residências. E quando se considera o indicador de domicílios com coleta de 
lixo, o mesmo bairro tem pouco mais de 61% de sua área atendida por esse tipo de serviço. 

Portanto, as áreas de risco ambiental são muitas vezes, os únicos lugares acessíveis às 
populações de baixa renda, deve-se este fato por essas áreas serem desvalorizadas no mercado 
imobiliário, devido o risco e falta de infraestrutura urbana. Alves (2006), ainda ressalta que outra 
explicação para o uso dessas áreas, é que elas são avaliadas como impróprias, pelas legislações 
urbanísticas e ambientais, seja porque oferecerem risco ambiental seja porque são Áreas de 
Preservação Permanente - APP. 

 

Risco Social  

 

O risco não está ligado somente à renda, mas em todos os elementos fundamentais que 
envolvem a sociedade. Dantas e Costa (2009) referem-se a esses elementos como: Infraestrutura e 
serviços de qualidade nos bairros. 

O resultado dos cruzamentos dos dados Censo 2010, que trata da presença de crianças, 
responsáveis pelos domicílios mais jovens e taxa de alfabetismo resultou no mapa de risco social 
(figura 02) 

A AED’S – 1 apresenta a maior população total com 24.741 habitantes residentes, 
representando assim, 9,52 % da população do município, e a maioria da população e cor parda, com 
11.800 habitantes, correspondendo 47,69% da AED’S. Já na AED’S – 2 a população é de 23.430 
habitantes, 9,01% da população do município, com maioria de cor branca. 
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Figura 02: Exposição ao Risco Social por AED’S 

 

Ao Considerar os indicadores sociais e demográficos (tabela 01), a AED’S – 1 possui 
melhores condições de vida, possuindo uma menor população de crianças comparada à apresentada 
pela AED’S – 2, assim como responsáveis pelos domicílios menos jovens, portanto, caracterizando 
uma população menos vulnerável. Além de ter uma taxa de alfabetismo acima de 84%. 

Considerada como de risco social alto a AED’S – 2 possui um representativo de jovens 
considerável, a faixa etária que vai de 0 a 14 anos representa mais de 25% da população residente 
naquela AED’S. outro fato que tornar a AED’S mais vulnerável e o total de jovens responsáveis 
pelo domicilio que é de 5,04%  e ainda possuir uma taxa de alfabetização de aproximadamente 
78%. 

Pode-se fazer referência à condição de analfabetismo como sendo geradora da 
vulnerabilidade e risco social, pois uma menor qualificação da população pode ser um dos 
elementos que pode acarretar diversos problemas.  
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TABELA 01 - Indicadores sociais e demográficos por grupo de vulnerabilidade social das AED’S 

Indicadores 

 
Abolição 

BH, P13maio,Alag, Itap, 
B.Jesus, A.Sumaré 

   

Domicílios particulares e 
domicílios coletivos 

 

7.009 6.658 

População Residente 

 
24.741 23.430 

Distribuição dos domicílios 
(%) Relação ao município 

 

9.55% 9,02% 

Distribuição da população 
(%) Relação ao município 

9.52% 9,01% 

   

Porcentagem média (dos 
setores censitário) 

  

   

População 0 – 14 anos 

 
19,75% 25,58% 

População 15 – 24 anos 

 
28,23% 27,93% 

Jovens responsáveis pelo 
domicílio (10 -23) 

4,23% 5,04% 

 

Taxa de alfabetismo 
84,45% 77,94% 

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010. 

 

Ao analisar o índice de domicílios com banheiro, a AED’S – 1 apresenta quase 100%, já 
a AED’S – 2 tem um índice de 97,53%, porém em alguns casos os destinos dos efluentes são as 
fossas sépticas, pelo fato da mesma não ter o sistema de saneamento básico implantado na grande 
maioria de sua área, de tal modo que, favorece a contaminação do solo dentre outros problemas.  

Com o crescimento da cidade nos últimos anos, proporcionou o surgimento de alguns 
bairros, entretanto a infraestrutura não acompanhou esse crescimento e bairros ficaram 
desfavorecidos, esses fatos ocorrem com maior destaque na AED’S – 2. Sobre esse fato Pequeno 
(2009), diz que a diferenciação residencial pode provocar o surgimento de “guetos” de famílias 
pobres, morando em áreas carentes em termos de infraestrutura, serviços de saúde, educação. 

A taxa de alfabetização dos responsáveis sendo analisadas notou-se que o número de 
pessoas responsáveis que não são alfabetizados é significativo. Nas duas AED’S mais de 1.800 
pessoas não são alfabetizadas, 768 pessoas na AED’S – 1 e 1.062 na AED’S. 
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Para Zannella et al (2009), o acesso às condições sociais não acontecem de forma 
igualitária, havendo espaço de interesse econômico, de conforto material, de condições ambientais, 
de reprodução ambiental e de distinção social, que são adaptados diferentemente de acordo com 
cada interesse.  

 
Vulnerabilidade Socioambiental 

O estudo da vulnerabilidade socioambiental é de grande importância para os estudos 
sociais demográficos, permitindo entender as problemáticas envolvidas nos processos de ocupação 
em áreas de risco. Em Mossoró, o fato do município receber vários empreendimentos o contingente 
populacional aumenta, mas os equipamentos e serviços públicos não contemplam essa demanda e 
não conseguem absorver toda essa população que busca na cidade uma melhor condição de vida. 

Após a análise dos indicadores ambientais e sociais e o cruzamento dos mapas de risco 
ambiental e risco social, podemos gerar o mapa de vulnerabilidade (risco) socioambiental (figura 
03). A partir das observações, classificou-se a AED’S – 1 a vulnerabilidade socioambiental do 
bairro é baixo, já que segundo os dados do IBGE (2010), apresentam as melhores condições sociais 
e não apresentam áreas de risco ambiental alto.  

 

 
Figura 03: Mapa de Risco Socioambiental por AED’S 
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A AED’S – 2 por apresentar os piores indicadores social, principalmente, relacionado à 
presença de crianças e por apresentar também uma área de risco ambiental alto, mostra-se como 
sendo uma área de vulnerabilidade socioambiental alta. Para Alves (2006), a população entre 0 e 14 
anos é mais vulnerável a doenças de veiculação hídricas, mostrando assim que as áreas com uma 
alta exposição ao risco e com presença de populações nessa faixa etária, caracteriza áreas de alta 
vulnerabilidade socioambiental. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há como negar a relação entre as áreas de maior risco ambiental e social com a 
população mais vulneráveis socialmente, assim a partir dos resultados alcançados e das análises 
realizadas, foi possível chegar as seguintes considerações. 

Toda a cidade de Mossoró passa por um processo de construção de seu espaço, porém 
esse crescimento não está ligado ao desenvolvimento de políticas públicas que incorporem todas as 
populações, facilitando o surgimento de áreas vulneráveis. Em especifico as AED’S estudadas, 
pôde-se constatar a existência de espaços com pior infraestrutura em relação a outras áreas da 
mesma AED’S caso constatado nos bairros Belo Horizonte e Planalto 13 de Maio e Alto do Sumaré, 
todos pertencente à AED’S – 2. 

Com a análise da vulnerabilidade socioambiental podemos observar que a as AED’S 
estão em situações diferentes, a AED’S – 2 encontra-se em situação de vulnerabilidade 
socioambiental alta devido a presença de áreas com alta exposição ao risco e por possuir 
indicadores sociais piores. Já a AED’S – 1 situa-se em uma área com baixa vulnerabilidade 
socioambiental por não conter áreas próximas ao corpo d’água principal do município, o rio Apodi 
– Mossoró. Mas mesmo assim, se faz necessário politicas públicas no que diz respeito à coleta de 
lixo e revitalização dos canais pluviais.  

 Portanto, este trabalho mostrou a vantagem de se usar os dados sócios demográficos e 
ambientais, para apontar as características das populações que convivem em áreas vulneráveis. De 
tal modo servindo para tomada de decisões no cunho de políticas de reestruturação do espaço que 
venham a melhorar as condições de vida dos habitantes de toda a cidade. 
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